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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a pal·liar el dèficit d’ofi-
cines de farmàcia al Vendrell (Baix Penedès)
314-00057/11
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a pal·liar el dèficit d’ofi-
cines de farmàcia a les àrees bàsiques de salut del Vendrell i el Baix Penedès Interior
314-00058/11
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de la investigació interna a 
l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona, pel cas d’un pacient amb un infart que fou traslladat 
a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat
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Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de la salut de les persones 
per la inhalació d’òxid de nitrogen
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Resposta del Govern 15
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lut Pública de Catalunya amb relació a la fuita en una empresa química de la Canonja 
(Tarragonès)
314-00108/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de visites a centres d’aten-
ció primària de la Canonja (Tarragonès) per la fuita en una empresa química el 25 de 
maig de 2015
314-00110/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a la prevenció, la 
detecció i el tractament dels infants i adolescents amb problemes de salut mental i de 
llurs famílies
314-00113/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la prevenció, la de-
tecció precoç i l’atenció especialitzada dels trastorns de salut mental dels infants i els 
adolescents
314-00114/11
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions per a l’atenció a les 
persones amb funcionament intel·lectual límit
314-00115/11
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes informatives de vacu-
nacions
314-00119/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de població protegida per 
vacunes sistemàtiques del 2012 al 2014
314-00120/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes preventives amb relació 
a l’extensió d’un moviment antivacunes
314-00121/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció de la seguretat i els inte-
ressos dels menors en els casos en què llurs pares es neguin a vacunar-los
314-00122/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció d’un increment de consul-
tes relatives a la vacunació en els centres d’atenció primària
314-00123/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de vacunes i el seu ca-
ràcter voluntari
314-00124/11
Resposta del Govern 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els estatuts i la compo-
sició del Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària
314-00125/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els estatuts i la compo-
sició del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de Salut
314-00126/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de l’Agència de Salut 
Pública dels productes fitosanitaris emprats en els espais públics de Barcelona
314-00136/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de l’Agència de Salut 
Pública d’alguna denúncia relativa als productes fitosanitaris que s’usen en espais pú-
blics de Barcelona
314-00137/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la reorganització del la-
boratori del Consorci Hospitalari de Vic (Osona)
314-00142/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis derivats de la reorganització 
del laboratori del Consorci Hospitalari de Vic (Osona)
314-00143/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del Consell d’Adminis-
tració de Gestió i Prestació de Serveis de Salut
314-00144/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del Consell d’Adminis-
tració de Gestió i Serveis Sanitaris
314-00145/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del Consell d’Adminis-
tració de l’Institut d’Assistència Sanitària
314-00146/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses públiques i els consorcis 
de l’àmbit sanitari que tenen consignat el pagament de catorze pagues als treballadors
314-00175/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió en els treballadors de 
l’augment del concert en l’àmbit sanitari
314-00176/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de l’Institut Ca-
talà de la Salut
314-00198/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i els adolescents atesos en 
centres de salut mental infantil i juvenil del 2013 ençà
314-00261/11
Resposta del Govern 29

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració d’ingrés voluntari d’una 
persona sense capacitat de decisió en un geriàtric
314-01359/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que els familiars d’una 
persona sense capacitat de decisió puguin demanar-ne l’ingrés en un geriàtric
314-01360/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control dels ingres-
sos en geriàtrics de persones sense capacitat de decisió
314-01361/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels drets de les perso-
nes sense capacitat de decisió pel que fa als ingressos en geriàtrics
314-01362/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa d’una campanya 
de conscienciació sobre la necessitat de documentar les voluntats d’una persona abans 
que perdi la capacitat de decisió
314-01363/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canviar la regulació re-
lativa a l’ingrés en geriàtrics de persones sense capacitat de decisió
314-01364/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recurs interposat davant el Tribunal 
Suprem contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre pel que fa als cabals ecològics
314-01365/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recurs interposat davant el Tribunal 
Suprem contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre pel que fa a la protecció del medi 
i les espècies protegides
314-01366/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe relatiu a l’impacte de deter-
minades mesures del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre sobre els hàbitats i les espè-
cies d’interès comunitari
314-01367/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de les dades sobre hà-
bitats de la conca de l’Ebre
314-01368/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció del Pla especial del delta 
de l’Ebre
314-01369/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de les badies dels Al-
facs i del Fangar a l’inventari de zones vulnerables
314-01370/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració de la part marítima de 
l’Ebre com a zona especialment protegida d’importància per al Mediterrani
314-01371/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Catàleg de la fauna amenaçada de 
Catalunya i els plans de recuperació d’espècies de l’Ebre
314-01372/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud d’un informe al Comitè de 
la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre sobre l’impacte del Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre
314-01373/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Pla integral de protec-
ció del delta de l’Ebre incorporades al Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
314-01374/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 38
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del Pla de regadius
314-01375/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a incloure el caragol 
maçana en la llista d’espècies invasores de la Comissió Europea
314-01376/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació davant el Govern de l’Estat i 
la Unió Europea arran de l’aprovació del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
314-01377/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una notícia relativa a pressions als 
corresponsals estrangers
314-01378/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions al diari Catalonia To-
day del 2003 ençà
314-01379/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a l’entitat Doble Uto-
pia del 2006 ençà
314-01380/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a resoldre la 
situació de col·lapse de l’Hospital de Blanes
314-01381/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la derivació de pacients d’urgències 
de l’Hospital de Calella a l’Hospital de Blanes
314-01382/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a resoldre la 
situació de col·lapse al servei d’urgències de l’Hospital de Calella
314-01383/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la situació de col·lapse 
de l’Hospital de Blanes
314-01384/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació de llits per a pacients 
aguts per tal de minimitzar la situació de col·lapse de l’Hospital de Blanes
314-01385/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repetició periòdica de la situació de 
col·lapse de l’Hospital de Blanes
314-01386/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades arran de la si-
tuació de col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital de Blanes
314-01387/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura d’un acord marc per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials amb les associa-
cions d’ens locals
314-01388/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de l’estat de salut dels 
treballadors del Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
314-01389/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a eliminar 
les causes de les molèsties en la salut dels treballadors del Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
314-01390/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a determi-
nar les causes de les molèsties en la salut dels treballadors del Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
314-01391/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació i el suport que reben les 
persones que tenen fills amb trastorn d’espectre autista
314-01392/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges que són propietat de 
la Generalitat
314-01393/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 47
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de posada en 
marxa del Registre de professionals sanitaris de Catalunya
314-00004/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 31400004/11 us informo 
del següent: 

Tal com estableix la Disposició addicional Única del Decret 256/2013, de 26 de no
vembre, de creació del Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya (RPSC), la im
plantació de l’esmentat Registre es preveu en el termini de 2 anys a partir de l’entrada 
en vigor d’aquest Decret.

Actualment la implantació del RPSC es troba en una fase molt avançada i es disposa 
de les dades bàsiques prioritzades i facilitades pels col·legis professionals, centres sani
taris i mútues d’assegurança del ram de la malaltia, abastant pràcticament la totalitat del 
sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat), i en proporció infe
rior pel que fa als centres i serveis de l’àmbit privat.

Des de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), encar
regada de la gestió del Registre, s’està depurant la informació subministrada pels dife
rents agents i a partir de l’any 2016 es procedirà a la incorporació de la resta de dades 
no prioritzades.

Pel que fa a la publicació de la informació, tal com preveu l’article 13.3 del Decret 
de referència, les dades dels professionals han d’ésser d’accés lliure als ciutadans per 
mitjans electrònics i personalment, en la seu de les corporacions professionals, en els 
centres sanitaris i entitats d’assegurança del ram de la malaltia on prestin serveis.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la vacunació 
antigripal del 2003 al 2015
314-00023/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 31400023/11 us informo 
del següent: 

Les dades de cobertures vacunals de Catalunya es mostren a l’annex.
Cal tenir en compte que aquestes dades es calculen anualment per a tot Catalunya i 

no es disposa de dades per sectors sanitaris. El càlcul de les cobertures vacunals, s’ha 
anat adaptant als mitjans disponibles, i en l’actualitat (a partir del 2014), les cobertures 
vacunals es calculen a partir d’una estimació de les dades disponibles a l’estació clínica 
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d’atenció primària (eCAP) de l’Institut Català de la Salut i les dades disponibles al siste
ma SIVAC de gestió logística de vacunes.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i adolescents 
atesos en centres de salut mental infantil i juvenil el 2013 i el 2014
314-00032/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 31400032/11 i 314
00261/15 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament cons
tatable, s’ha considerat convenient de respondreles de manera conjunta.

El nombre i percentatge d’infants i adolescents atesos als centres de salut mental in
fantil i juvenil (CSMIJ) a Catalunya es mostra a continuació: 

Centres de salut mental 

infantil i juvenil (CSMIJ)

2013 2014

Persones 

ateses

Prevalença 

atesa

Persones 

ateses

Prevalença 

atesa

CSMIJ Lleida 3.342 4,89% 3.633 5,18%

CSMIJ El Vendrell 687 3,90% 662 3,38%

CSMIJ Reus 1.424 3,46% 1.530 3,48%

CSMIJ Tarragona 1.840 3,63% 1.854 3,57%

CSMIJ Valls 421 3,58% 466 3,65%

CSMIJ Amposta 656 5,02% 701 5,29%

CSMIJ Móra d’Ebre 111 2,04% 107 2,00%

CSMIJ Tortosa 650 4,34% 747 4,55%

CSMIJ Alt Empordà 687 2,51% 673 2,38%

CSMIJ Baix Empordà 875 3,52% 820 3,25%

CSMIJ Calella 842 3,17% 803 2,94%

CSMIJ Gironès-Pla de l’Estany 1.220 3,76% 1.421 2,87%

CSMIJ La Garrotxa 592 5,93% 583 5,33%

CSMIJ La Selva Interior 497 1,60% 509 1,56%

CSMIJ Ripollès 145 3,75% 124 3,11%

CSMIJ Selva Marítima 605 3,89% 608 3,79%

CSMIJ Anoia 1.027 4,46% 1.045 4,38%

CSMIJ Manresa 3.698 7,53% 3.647 0,00%

CSMIJ Osona 1.729 5,41% 1.777 5,38%

CSMIJ Lleida - Pirineus 557 6,13% 561 6,05%

CSMIJ Alt Penedès 1.104 5,53% 1.042 4,93%

CSMIJ Badalona 1– Est 916 3,35% 870 2,91%

CSMIJ Badalona 2-Oest 1.000 4,39% 816 3,24%

CSMIJ La Mina* 111 2,65%

CSMIJ Badia*  

CSMIJ Castelldefels 679 5,17% 699 5,07%

CSMIJ Cerdanyola-Ripollet 976 3,89% 1.064 4,01%

CSMIJ Ciutat Vella*     527 3,07%
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Centres de salut mental 

infantil i juvenil (CSMIJ)

2013 2014

Persones 

ateses

Prevalença 

atesa

Persones 

ateses

Prevalença 

atesa

CSMIJ Cornellà 1.597 4,66% 1.562 4,21%

CSMIJ Eixample 1.184 3,27% 1.177 2,91%

CSMIJ El Prat 674 5,73% 679 5,46%

CSMIJ Garraf 1.530 5,08% 1.644 5,29%

CSMIJ Gavà 1.410 5,57% 1.476 5,64%

CSMIJ Gràcia 945 5,54% 966 4,41%

CSMIJ Granollers 1.629 2,59% 1.690 2,60%

CSMIJ Horta-Guinardó 1.331 5,23% 1.271 4,51%

CSMIJ Hospitalet 1.791 4,03% 1.846 3,89%

CSMIJ Les Corts-Sarrià 955 2,56% 972 2,31%

CSMIJ Martorell 1.416 4,05% 1.434 3,96%

CSMIJ Mataró 2.151 3,93% 2.180 3,89%

CSMIJ Molins de Rei 925 4,00% 928 3,77%

CSMIJ Mollet del Vallès 1.243 4,27% 1.263 4,23%

CSMIJ Montcada i Reixach 660 9,56% 649 8,86%

CSMIJ Nou Barris 1.486 5,51% 1.808 5,85%

CSMIJ Rubí 405 2,21% 766 4,06%

CSMIJ Sabadell 2.647 5,35% 2.802 5,38%

CSMIJ Sant Boi 1.265 5,08% 1.333 5,16%

CSMIJ Sant Cugat 930 4,60% 905 3,27%

CSMIJ Sant Martí Sud*     810 2,24%

CSMIJ Sant Martí Nord* 569 2,79%

CSMIJ Santa Coloma Gramanet 1.433 6,22% 1.594 6,45%

CSMIJ Sants-Montjuïc 1.015 3,81% 1.041 3,68%

CSMIJ St. Andreu 1.264 5,43% 1.371 5,44%

CSMIJ Terrassa 2.404 4,47% 2.498 4,34%

*Informació no disponible al Registre del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD).

La informació mostrada es pot consultar al web de l’Observatori de la Salut (http://
observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/).

Pel que fa a la informació corresponent a l’any 2015 encara no està disponible, ja 
que aquesta es comptabilitza a partir de la finalització de l’any.

Finalment, la informació sobre les peticions d’atenció en els CSMIJ no consta en el 
Registre del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD).

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’activitat 
contractada pel Servei Català de la Salut al Vithas Hospital Montserrat 
de Lleida
314-00033/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 31400033/11 us informo 
del següent: 

La relació del Servei Català de la Salut (CatSalut) amb el centre Vithas Hospital 
Montserrat de Lleida es vehicula mitjançant un contracte per a la gestió dels serveis sa
nitaris de litotrípsia extracorpòria, mitjançant tramitació ordinària i per procediment 

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/
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d’adjudicació obert. El contracte entre el CatSalut i l’Alianza Médica Leridana, l’entitat 
que gestiona l’Hospital Montserrat, és vigent des de 2011, i l’única activitat contractada 
(per mitjà d’una clàusula d’activitat extrahospitalària) és la de tractament de litotrípsies 
a la Regió Sanitària de Lleida.

L’evolució de l’activitat i l’import contractat amb el centre Vithas Hospital Montser
rat es mostra a continuació: 

Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014

Import (€) 253.641,77 240.191,60 229.143,20 229.143,20

Sessions 220 220 220 220

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’activitat 
contractada pel Servei Català de la Salut a la Clínica Terres de Ponent 
de Lleida
314-00034/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 31400034/11 us informo 
del següent: 

L’evolució de l’activitat i l’import contractat amb el centre Clínica de Ponent, es 
mostren a continuació: 

Evolució de l’import contractat amb el centre Clínica de Ponent

Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014

6.632.337,88 6.265.861,85 6.054.617,49 6.015.264,48

Activitat contractada amb el centre Clínica de Ponent 
 

2011 2012 2013 2014

Altes totals 2.753 2.614 2.603 2.507

Altes mèdiques i obstètriques 415 150 18 18

Altes quirúrgiques 2.338 2.464 2.585 2.489

Cirurgia menor ambulatòria 1.116 1.116 1.116 1.116

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del temps 
d’espera per a proves diagnòstiques d’al·lèrgies en el període 2010-2014
314-00047/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2609 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 31400047/11 us informo 
del següent: 

Les proves per a diagnosticar les al·lèrgies no es monitoren específicament en el re
gistre de llistes d’espera. El 2015 s’han començat a monitorar les visites d’atenció espe
cialitzada ambulatòria per especialitats.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reprogramacions d’activitat quirúrgica fetes als centres hospitalaris 
del Siscat del 2013 ençà
314-00052/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 31400052/11 a 314
00053/11 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament cons
tatable, s’ha considerat convenient de respondreles de manera conjunta.

Actualment el Registre de llistes d’espera del Servei Català de la Salut (CatSalut) no 
disposa de les dades necessàries per fer una anàlisi de les reprogramacions de l’activitat 
quirúrgica dels centres i per tant el CatSalut no disposa de la informació sol·licitada per 
la il·lustre diputada.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de les 
reprogramacions d’intervencions quirúrgiques als centres hospitalaris 
del Siscat
314-00053/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00052/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oficines 
de farmàcia que té l’àrea bàsica de salut del Vendrell (Baix Penedès)
314-00054/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 31400054/11 a 314
00058/11 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondreles de manera conjunta, per 
tal de facilitarne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa
vorirne la seva comprensió i anàlisi.

En primer lloc, cal assenyalar que a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) El Vendrell hi ha 
14 oficines de farmàcia (10 al municipi de El Vendrell –7 al casc urbà, 2 a Comarruga 
i 1 a Sant Salvador–, 1 al municipi d’Albinyana, 1 al municipi de Bellvei, 1 al municipi 
de La Bisbal del Penedès i 1 al municipi de Santa Oliva).

L’Àrea Bàsica de Salut El Vendrell està qualificada com a àrea bàsica de salut rural 
i semiurbana, per la qual cosa el nombre d’oficines de farmàcia ha d’ésser, com a mà
xim, d’una per cada 2.500 habitants a l’ABS, de conformitat amb l’article 6 de la Llei 
31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya (LOFC). Per tant, 
amb 58.786 habitants existents a l’ABS (còmput efectuat d’acord amb els criteris de pla
nificació establerts a la LOFC i amb xifres poblacionals de l’any 2014), l’ABS El Ven
drell podria disposar de 23 oficines de farmàcia. Com sigui que a l’ABS hi ha 14 far
màcies, les 9 oficines de farmàcia que es podrien autoritzar fins arribar a 23, s’haurien 
d’emplaçar al municipi de El Vendrell, en compliment de l’ordre de prelació establert a 
la lletra g) de l’article 6 de la LOFC.

Pel que fa al servei d’urgència de les oficines de farmàcia, cal aclarir, amb caràc
ter previ, que aquest servei, regulat en el Decret 321/1996, d’1 d’octubre, sobre horaris 
d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les 
oficines de farmàcia, no s’ha d’entendre com una ampliació de l’horari ordinari. Està 
concebut per a la dispensació amb caràcter d’urgència, mitjançant prescripció faculta
tiva, dels medicaments, productes sanitaris i productes dietoterapèutics de dispensació 
en farmàcia, i també quan es doni un problema de salut que requereixi una atenció far
macèutica immediata o que ho justifiqui segons el criteri professional. Per tant, el servei 
d’urgència és l’organització regulada i planificada d’atenció al públic per part de la xar
xa assistencial de les oficines de farmàcia, per garantir l’atenció farmacèutica i/o realit
zar una actuació professional, en el cas de necessitat immediata i urgent d’un tractament 
farmacològic, dietoterapèutic, i/o un producte de dispensació en farmàcia, fora de l’ho
rari ordinari i de l’horari ampliat voluntari. A la pràctica, aquesta definició no és del tot 
aplicable quan es presta el servei d’urgència diürn, que comprèn els trams horaris de 9 h 
del matí a les 22 h, ja que és habitual que s’atengui al pacient amb totes les peticions que 
aquest pugui formular, tant de medicaments subjectes a prescripció mèdica d’urgències, 
com la resta de productes que en aquell moment precisi retirar de la farmàcia.

Quant al servei d’urgència de les oficines de farmàcia de l’ABS El Vendrell, les far
màcies situades al casc urbà del municipi de El Vendrell (7) fan un torn rotatori diürn 
i nocturn entre elles (24 h), donada la seva proximitat al Centre d’Atenció Primària 
(CAP) El Vendrell (horari de funcionament de 8:00 hores a 21:00 hores, de dilluns a di
vendres) i a l’Hospital del Vendrell, que duu a terme l’atenció continuada en aquest mu
nicipi, i pel gruix de la població que abasteixen, de manera que sempre hi ha una oficina 
de farmàcia atenent el servei d’urgència diürn i nocturn. La resta d’oficines de farmà
cia del municipi (dues a Comarruga i una al nucli de Sant Salvador) i les farmàcies dels 
municipis d’Albinyana i Santa Oliva fan un torn d’urgència diürn. Val a dir que aquests 
5 nuclis es troben a menys de 15 minuts del casc urbà del municipi de El Vendrell. Per 
tant, a l’Àrea Bàsica de Salut El Vendrell, on hi ha atenció mèdica continuada, sempre 
hi ha una oficina de farmàcia prestant el servei d’urgència les 24 hores, d’acord amb 
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l’article 7.1 lletra a) en concordança amb l’article 9 del Decret 321/1996, d’1 d’octubre, 
abans esmentat.

Així mateix, l’ABS Baix Penedès Interior disposa de 6 oficines de farmàcia (3 al 
municipi de L’Arboç, 1 al de Banyeres del Penedès, 1 al de Llorenç del Penedès i 1 al 
de Sant Jaume dels Domenys). A l’Arboç hi ha un centre d’atenció primària, amb ho
rari de 8:00 hores a les 21:00 tots els dies de la setmana. Durant la franja horària de les 
21:00 hores fins a les 8:00 hores del dia següent, els pacients són derivats a l’Hospital 
del Vendrell. En relació a la prestació del servei d’urgència, en aquesta ABS es fa un 
torn rotatori setmanal diürn entre dues de les oficines de farmàcia del municipi de l’Ar
boç, en aplicació de la lletra b de l’article 7.1 del Decret 321/1996. La resta de municipis 
de l’ABS, juntament amb els municipis de Bellvei i La Bisbal del Penedès (pertanyents 
a l’ABS El Vendrell), fan un torn diürn, en aplicació de les lletres c i d de l’article 7.1, 
en concordança amb els articles 4.1 lletra c i 9 del mateix Decret. El servei d’urgència 
nocturn és prestat per les oficines de farmàcia del municipi de El Vendrell, que es troba 
a menys de 15 minuts dels municipis de l’ABS Penedès Interior, tenint en compte que 
l’atenció mèdica nocturna es presta en aquest municipi.

En conseqüència, tant pel que fa a l’ABS El Vendrell com a l’ABS Baix Penedès In
terior, l’atenció farmacèutica urgent diürna i nocturna es troba coberta de manera sufi
cient i amb subjecció a la normativa que és d’aplicació.

Pel que fa a la l’adjudicació de les noves oficines de farmàcia a l’ABS El Vendrell, 
des del Departament de Salut som conscients de la problemàtica que suposa la necessi
tat d’un servei farmacèutic en una àrea bàsica de salut determinada i compartim l’inte
rès que es cobreixi aquest servei al més aviat possible. No obstant això, de conformitat 
amb la Llei d’ordenació farmacèutica de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novem
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les adminis
tracions públiques de Catalunya, les oficines de farmàcia estan subjectes a planificació 
i la tramitació i la resolució del gran volum de sol·licituds que es presenten (1.000 per 
any aproximadament) es troben subjectes a un procediment administratiu rigorós i 
reglat i al compliment estricte del principi de prioritat temporal en la presentació de 
les sol·licituds. Amb l’aplicació del principi de prioritat temporal en la presentació de 
les sol·licituds, la situació es complica més, quan concorren, per a la mateixa ABS, més 
d’una sol·licitud o bé una pluralitat de sol·licituds d’autorització per la instal·lació d’una 
nova farmàcia presentades en dates diferents (si les sol·licituds es presenten el mateix 
dia, s’ha de fer un concurs de mèrits). Com que, a la pràctica, el procediment s’inicia 
a instància de part, qualsevol farmacèutic, amb oficina de farmàcia oberta o sense ofi
cina de farmàcia, pot demanarne una de nova els 365 dies de l’any i a totes les àrees 
bàsiques de salut de Catalunya (367 àrees bàsiques de salut). En aquests casos, quan 
es presenten diverses sol·licituds de nova instal·lació, aquella que s’ha presentat amb 
posterioritat no pot ser resolta fins que no recau una resolució definitiva en el procedi
ment d’autorització de la sol·licitud anterior, és a dir, amb una resolució sobre l’autorit
zació d’instal·lació pròpiament dita –en base al compliment de la proporció d’habitants 
per oficina de farmàcia a l’ABS–, i un cop obtinguda aquesta, una altra resolució sobre 
el local designat per a ubicar la farmàcia –en base als requisits tècnicosanitaris del lo
cal i l’acompliment de les distàncies envers les altres oficines de farmàcia i el centre 
d’atenció primària més proper–, atès que el peticionari que figura en el lloc posterior 
no pot designar un local a una distància inferior a la reglamentàriament establerta res
pecte al local designat pel primer peticionari, i així successivament.

En cas que es presenti més d’una sol·licitud en un mateix dia, i la proporció d’habi
tants per oficina de farmàcia dóna lloc a l’autorització d’una de nova, s’estableix l’ordre 
de prioritats entre els peticionaris, aplicant un barem de mèrits. A aquests factors, s’afe
geix el fet que els interessats, ja sigui farmacèutics instal·lats, ja sigui els propis peticio
naris, interposen sistemàticament recurs d’alçada tant contra la resolució d’autorització 
d’una nova oficina de farmàcia, i en el seu cas contra la resolució de l’ordre de prioritats 
en base a l’aplicació del barem de mèrits, com contra l’autorització del local.

De conformitat amb la Llei 30/1992, l’Administració està obligada a dictar resolució 
expressa en tots els procediments i a notificarla. Per tant, tant la resolució inicial (d’au
torització, mèrits, local) com la resolució dels recursos d’alçada ha de ser expressa en 
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tots els casos. El termini màxim per resoldre una sol·licitud d’autorització és de nou me
sos i sis mesos per resoldre la sol·licitud d’autorització del local. Per resoldre i notificar 
els recursos d’alçada és de tres mesos. Transcorregut aquest darrer termini sense que 
es dicti resolució, es pot entendre desestimat el recurs, únicament i exclusivament als 
efectes de permetre als interessats la interposició d’un recurs contenciós administratiu 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Finalment, cal manifestar que la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanità
ries està treballant en diverses propostes de millora, amb la finalitat de reduir els motius 
de litigiositat i d’agilitar el procediment d’autorització per a la instal·lació i/o el tras
llat de les oficines de farmàcia, en la línia d’adaptar el procediment als nous principis 
de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i 
d’incorporar les regles de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relati
va als serveis en el mercat interior, en l’aspecte relatiu a la simplificació administrativa.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oficines 
de farmàcia que pertocarien a l’àrea bàsica de salut del Vendrell (Baix 
Penedès)
314-00055/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00054/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de farmàcies 
de guàrdia de vint-i-quatre hores que té la població de les àrees bàsiques 
de salut del Vendrell i del Baix Penedès Interior
314-00056/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00054/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a pal·liar 
el dèficit d’oficines de farmàcia al Vendrell (Baix Penedès)
314-00057/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00054/10.



BOPC 41
22 de gener de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 15 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a pal·liar 
el dèficit d’oficines de farmàcia a les àrees bàsiques de salut del Vendrell 
i el Baix Penedès Interior
314-00058/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00054/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de la 
investigació interna a l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona, pel cas 
d’un pacient amb un infart que fou traslladat a l’Hospital Universitari 
de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat
314-00102/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 31400102/11 us informo del 
següent: 

Sobre els resultats de la investigació interna de l’Hospital Universitari Joan XXIII de 
Tarragona sobre l’atenció a un pacient, cal assenyalar que de la revisió documental i 
de la informació aportada pels professionals que van atendre el pacient, es dedueix que 
l’assistència va ser en tot moment l’adequada a la situació clínica i d’acord amb les reco
manacions de guies nacionals i internacionals. Les decisions diagnòstiques i terapèuti
ques van seguir amb el protocol del centre i del CatSalut. Així mateix, cal indicar que 
es va activar el codi infart.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de la salut 
de les persones per la inhalació d’òxid de nitrogen
314-00106/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 31400106/11, 314
00108/11 i 31400110/10 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondreles de manera conjunta, per 
tal de facilitarne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa
vorirne la seva comprensió i anàlisi.

Arran de la fuita d’òxids de nitrogen produïda a la planta de fabricació d’una em
presa ubicada al terme municipal de la Canonja el passat 25 de maig de 2015, es va ac
tivar el Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) en 
fase d’alerta a les 17:03 hores i es va desactivar a les 19: 04 hores. Des de l’activació del 
Pla es van realitzar les actuacions previstes en el mateix, d’acord als criteris i procedi
ments d’activació establerts en el propi Pla. Pel que fa a l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya (ASPCAT), és un dels membres del Grup Sanitari, la direcció del qual és as
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sumida pel director/a dels Serveis Territorials del Departament de Salut de la demarca
ció afectada.

Pel que fa als riscos per a la salut de la població, les emissions d’òxids de nitrogen 
comporten habitualment emissions de monòxid de nitrogen (compost molt oxidant que 
reacciona ràpidament per formar diòxid de nitrogen) i emissions de diòxid de nitrogen. 
El diòxid de nitrogen (NO2) és un compost químic gasós molt reactiu que pot causar in
flamació de les vies respiratòries. En exposicions de curta durada s’han observat efectes 
aguts a concentracions de més de 500 µg/m3 de NO2 durant una hora, però s’ha observat 
també que la capacitat de resposta bronquial en asmàtics augmenta a nivells superiors 
a 200 µg/m3. Per aquest motiu, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té establert 
un nivell guia per a l’exposició breu al NO2 de 200 µg/m3 de mitjana en 1 hora, i aquest 
nivell és també el mateix que estableix el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu 
a la millora de la qualitat de l’aire com a valor límit horari per a la protecció de la salut 
humana.

Les primeres mesures d’NO2 realitzades pels bombers a l’entorn immediat de la 
planta afectada per la fuita química van donar resultats elevats, de 28,8 ppm a les 17.00 
h i 6,4 ppm (12.032 µg/m3) a les 18: 10 hores. Van activar una zona calenta de 20 me
tres al voltant de la planta, en la qual els valors a les 17:50 h van ser d’entre 0,3 ppm 
i 0,7 ppm (564 µg/m3 i 1.316 µg/m3 respectivament). Així mateix, la distància mínima 
des de la zona de l’incident fins als nuclis de població i escoles de la zona és aproxima
dament 1 km D’acord amb les dades d’immissió d’òxids de nitrogen de l’estació de la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica que hi ha a la zona (es
tació de Bonavista, entre Camp Clar i Bonavista) els nivells de NO2 a les 17:45 h van ser 
no detectables, per tant es va complir en aquest punt el nivell de referència establert per 
l’OMS per a l’exposició breu al NO2 de 200 µg/m3 de mitjana en 1 hora, que coincideix 
amb l’establert pel Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la quali
tat de l’aire com a valor límit per a la protecció de la salut humana per aquest compost.

D’altra banda, es poden tenir en compte els nivells de referència establerts per la 
United States Environmental Protection Agency (USEPA) per a exposicions agudes: 
AEGLs (Acute Exposure Guidekine Levels). L’EPA estableix 3 nivells: AEGL1 és la 
concentració d’una substància en l’aire a la qual es preveu que la població en general 
pot experimentar un important malestar, irritació o determinats efectes no sensorials 
asimptomàtics, i són efectes transitoris i reversibles; AEGL2 és la concentració d’una 
substància en l’aire a la qual es preveu que la població en general pot experimentar efec
tes irreversibles o efectes adversos per a la salut de llarga durada, i AEGL3 és la con
centració d’una substància en l’aire a la qual es preveu que la població en general pot 
experimentar efectes per a la salut potencialment mortals o la mort. El nivell que esta
bleix d’AEGL1 per al NO2 és de 0.5 ppm (940 µg/m3); d’AEGL2 estableix un nivell 
de 20 ppm (37.600 µg/m3) per exposicions de 10 minuts, de 15 ppm (28.200 µg/m3) per 
30 minuts, 12 ppm (22.560 µg/m3) per 60 minuts, 8.2 ppm (15.416 µg/m3) per 4 hores i 
6.7 ppm (12.596 µg/m3) per 8 hores; i d’AEGL3 estableix un nivell de 34 ppm (63.920 
µg/m3) per exposicions de 10 minuts, de 25 ppm (47.000 µg/m3) per 30 minuts, 20 ppm 
(37.600 µg/m3) per 60 minuts, 14 ppm (26.320 µg/m3) per 4 hores i 11 ppm (20.680 µg/m3) 
per 8 hores.

En conclusió, malgrat que les dades meteorològiques indiquen que els nuclis de po
blació potencialment exposats van ser els barris de ponent de la ciutat de Tarragona, 
Camp Clar i Torreforta, i en menor proporció Bonavista, els nivells mesurats en els di
ferents punts esmentats no fan preveure que hagi hagut un risc per a la població, atesa la 
distància d’1 km aproximat fins als nuclis de població.

Finalment, cal posar de manifest que no es va produir cap visita a les àrees bàsiques 
de salut properes a la zona ni tampoc cap visita al servei d’urgències de l’Hospital Uni
versitari Joan XXIII de Tarragona per problemes respiratoris durant la franja horària de 
l’incident.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb relació a la fuita en una 
empresa química de la Canonja (Tarragonès)
314-00108/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00106/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de visites a 
centres d’atenció primària de la Canonja (Tarragonès) per la fuita en una 
empresa química el 25 de maig de 2015
314-00110/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00106/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
la prevenció, la detecció i el tractament dels infants i adolescents amb 
problemes de salut mental i de llurs famílies
314-00113/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 31400113/11 a 314
00114/11 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament cons
tatable, s’ha considerat convenient de respondreles de manera conjunta.

El més de juliol de l’any 2014 es va presentar el Pla Integral d’Atenció a les persones 
amb trastorns mentals i addiccions. Priorització d’actuacions pel període 2014-2016. 
Aquest Pla va ser consensuat amb el sector de la salut mental integrat per representants 
dels usuaris, familiars, proveïdors i professionals.

Una de les Línies estratègiques establertes per aquest Pla és «La promoció de la in
tegració de les intervencions dels serveis de salut, socials i educatius de la petita infàn
cia, de la població en edat escolar i de l’adolescència amb especial risc o vulnerabilitat». 
Aquesta línia s’estructura en els següents objectius: 

– Objectiu 1: Abordatge integral de la primera infància i l’etapa escolar amb integra
ció funcional de centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), els cen
tres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i els equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògica (EAP).

Els Departaments de Salut, Ensenyament i Benestar Social i Família han elaborat el 
Pla d’Atenció Integral a les persones amb Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) con
sensuat amb les associacions de professionals, societats científiques i associacions de 
familiars.

L’any 2013 es van posar en marxa 7 experiències pilot territorials de creació d’Uni
tats Funcionals integrades per professionals referents en TEA dels diferents equipa
ments sanitaris, educatius i socials.

En aquestes experiències han participat un total de 89 professionals i s’han atès 360 
nois i noies menors de 18 anys.
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L’any 2015 s’ha dut a terme una avaluació qualitativa d’aquestes experiències i pre
veu extendre el model a tot el territori de Catalunya en el període 20152016.

– Objectiu 2: Revisar i actualitzar el protocol, acords i programes d’intervenció en 
centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

2.1.S’ha constituït una comissió de salut mental vinculada al Pacte per la Infància 
que ha revisat el model en salut mental a la infància i l’adolescència atesa en el sistema 
de protecció. En aquesta comissió participen 8 professionals de diferents àmbits (educa
tiu, atenció a la infància i adolescència, social i salut).

Accions fetes: 
• Anàlisi de situació (DAFO).
• Mapa de recursos dels diferents departaments amb visió territorial.
• S’està en fase d’elaboració del document de propostes.
2.2. S’ha dissenyat un programa conjunt de formació adreçada als professionals del 

sistema de protecció i als professionals dels CSMIJ i de gestió del coneixement per a la 
detecció de necessitats i elaboració de propostes d’intervenció. Inclou les següents ac
tuacions: 

• Programar una formació anual per a millorar la capacitació dels professionals del 
sistema de protecció per afrontar les descompensacions que puguin patir els adoles
cents.

• Programar, segons necessitats, una formació anual adreçada als professionals dels 
CSMIJ perquè puguin tenir en compte la complexitat de l’entorn vital dels infants i ado
lescents atesos en el sistema de protecció.

• Crear espais interprofessionals per al treball col·laboratiu que permeti identificar 
necessitats, fer propostes de tractament i donar respostes integrals i globals.

– Objectiu 3: Definir una estratègia conjunta entre els Departaments de Salut i Ense
nyament per tal que l’atenció sigui de qualitat.

3.1. S’està treballant conjuntament en l’abordatge integral sanitari i educatiu per 
l’atenció als alumnes amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH). El De
partament d’Ensenyament ha elaborat una guia per a mestres i professors i una altra 
per psicopedagogs. El Departament de Salut ha elaborat un protocol per a l’atenció al 
TDAH des del sistema sanitari públic que contempla un apartat sobre la coordinació 
amb l’àmbit educatiu. S’està planificant conjuntament la implantació d’aquestes guies 
de manera coordinada en el territori.

3.2.S’ha prioritzat el suport des dels centres de salut mental a les unitats d’escolarit
zació compartida (UEC). L’any 2014 es va posar en marxa una experiència amb 3 UEC 
al Vallès Occidental. L’any 2015 estan previstes 3 experiències més (Lleida, Granollers 
i Mollet del Vallès). L’any 2015 està previst posar en marxa programes de suport espe
cialitzat a unitats educatives especialitzades al territori de les Terres de l’Ebre, i als mu
nicipis de Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Badalona, Santa Coloma de Gramanet i 
al districte de Nou Barris de Barcelona.

3.3. S’ha iniciat un treball conjunt per definir el model de col·laboració entre els ser
veis sanitaris i educatius per garantir la promoció, prevenció, detecció precoç i les dife
rents intensitats de suport als alumnes amb problemes de salut mental.

Des del Departament de Salut l’any 2015 s’ha implantat el Programa d’Atenció als 
TMG des dels CSMIJ a tot el territori de Catalunya.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la 
prevenció, la detecció precoç i l’atenció especialitzada dels trastorns 
de salut mental dels infants i els adolescents
314-00114/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00113/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions 
per a l’atenció a les persones amb funcionament intel·lectual límit
314-00115/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 31400115/11 us informo del 
següent: 

El Funcionament intel·lectual Límit (FIL) és un problema que afecta aproximada
ment un 3% de la població i que impedeix assolir un funcionament adequat de la perso
na, com pot ser un nivell bàsic d’escolarització o l’accés al mercat laboral. La seva aten
ció precisa d’un abordatge interdisciplinari i interdepartamental.

Per aquest motiu, el mes d’octubre del 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya 
va posar en marxa un grup de treball amb representants de diferents departaments de 
la Generalitat i la participació de professionals experts en l’àmbit de la salut, l’educació, 
laboral i social i l’Associació Nabiu, amb l’objectiu d’elaborar un document d’anàlisi i 
recomanacions sobre l’atenció a les persones amb FIL. La coordinació d’aquest grup 
l’assumeix el Departament de la Presidència.

Els objectius generals són: 
• Millorar la detecció precoç des de les etapes primerenques en l’àmbit educatiu i 

l’atenció primària de salut.
• Desenvolupar un protocol per al diagnòstic FIL.
• Definir el pla Individualitzat d’intervenció.
• Millorar la integració social i laboral.
• Garantir la coordinació interdepartamental i interprofessional en l’atenció a les 

persones afectades en situacions de major complexitat.
• Analitzar les repercussions en les diferents xarxes dependents dels departaments 

implicats (Salut, Ensenyament, Benestar Social i Família, Justícia i Empresa i Ocu
pació).

Es va constituir un grup de coordinació integrat pels representants dels diferents de
partaments de la Generalitat, i el qual coordina diferents grups de treball: 

– Grup de Treball: Detecció Precoç i confirmació de Diagnòstic FIL. Coordinat pel 
Departament d’Ensenyament. Objectius: 

• Establir directrius de consens sobre signes d’alarma i protocol d’avaluació.
• Definir el protocol per al diagnòstic FIL amb l’elecció d’escales més adequada.
– Grup de Treball: Pla Individualitzat d’Intervenció. Coordinat pel Departament de 

Salut. Objectius: 
• Definir línies d’actuació a desenvolupar des dels diferents serveis implicats tant en 

població infantil com adulta.
• Consensuar instruments d’avaluació i protocols conjunts.
• Elaborar recomanacions sobre programes d’atenció a les famílies.
• Fer recomanacions sobre models organitzatius per garantir l’atenció integrada.
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– Grup de Treball: Integració social i laboral. Coordinat pel Departament d’Em
presa i Ocupació. Objectius: 

• Vetllar perquè les persones amb FIL tinguin visibilitat com a col·lectiu diferencial 
en les polítiques actives d’ocupació.

• Assimilar les persones FIL al col·lectiu de les persones amb trastorns mentals que 
no precisen certificat de discapacitat.

• Coordinar amb el SOC formació específica per a persones amb FIL dins els pro
grames de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP).

• Realitzar formació vers al personal de les Oficines Joves i els Punts d’Informació 
Juvenil per tal que coneguin les característiques de les persones joves amb FIL i puguin 
realitzar una orientació especialitzada.

• Fer difusió a través de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil per tal 
que els futurs monitors i directors d’activitats d’educació en lleure infantil i juvenil dis
posin d’informació per atendre aquest col·lectiu afavorint la seva participació i integra
ció en les activitats.

• Promoure la integració social de les persones joves amb FIL en activitats pròpies 
de la Direcció General de Joventut, com el «Programa l’Estiu és teu» que es realitza a 
l’estiu a xarxes d’albergs, reservant places específiques.

• Estudiar la possibilitat de crear un programa que enllaci i l’ensenyament obligatori 
(ESO adaptada) amb la formació professional o programes de qualificació professional 
inicial (PQPI).

– Grup de Treball: Coordinació Interdepartamental i interprofessional en l’atenció a 
les persones afectades de situacions de major complexitat. Coordinat pel departament 
de Benestar Social i Família. Objectius: 

• Definició de la població diana.
• Persones amb FIL associat a altres patologies.
• Coordinació interdepartamental i territorial de l’avaluació de les necessitats d’a

quest col·lectiu.
• Centralització de les demandes i gestió de les orientacions a recursos o prestacions.
• Establiment d’un protocol de comunicació per resolució de demandes.
• Establiment de criteris de priorització.
• Detecció de demandes del col·lectiu.
• Proposta de millores en l’atenció.
• Proposta de millores d’acció positiva en convocatòries d’ajuts de diferents depar

taments.
• Seguiment dels casos complexes.
• Seguiment del funcionament del projecte de coordinació a tot el territori.
Finalment, un cop es disposi dels documents dels diferents grups de treball, s’analit

zaran els resultats i es desenvoluparà un pla per implementar de manera coordinada les 
diferents mesures i recomanacions en els departaments de la Generalitat implicats en 
l’atenció en aquest col·lectiu.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
informatives de vacunacions
314-00119/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 31400119/11 a 314
00124/11 us informo del següent: 
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondreles de manera conjunta, per 
tal de facilitarne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa
vorirne la seva comprensió i anàlisi.

L’estratègia comunicativa en relació a les vacunes que duu a terme el Departament 
de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública, s’adreça a tres públics diana (pobla
ció, professionals sanitaris i mitjans de comunicació) amb objectius diferenciats. Així 
mateix, les estratègies preventives en relació a l’extensió de moviments contraris a la va
cunació s’emmarquen dins aquestes estratègies.

Aquestes estratègies tindrien tres eixos: 
1. Videocàpsules, espots i materials d’educació per a la salut a la població.
2. Comunicació mitjançant notes i rodes de premsa als mitjans i a través d’ells a la 

població.
3. Formació i Comunicació als professionals sanitaris que són els que prescriuen i 

administren les vacunes als centres vacunals: 
a. Manuals i guies tècniques en relació a les vacunes que s’administren a Catalunya, 

accessibles al web del Canal Salut.
b. Jornades d’actualització, organitzades a nivell central i territorial (Lleida, Girona 

i Camp de Tarragona) i també per societats científiques relacionades (Associació d’In
fermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i Societat Catalana de Medici
na Familiar i Comunitària (CAMFiC), entre d’altres).

c. Cursos i seminaris de formació.
d. Notes informatives en relació a canvis en la pautes d’administració.
Aquesta i altra informació està accessible a través de la web del Canal salut (a l’apar

tat de vacunacions de les seccions de professionals i de ciutadania) i a l’apartat Preven
ció de malalties vacunables de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

A l’annex, es relacionen les principals accions comunicatives lligades a aquests tres 
eixos des de l’any 2012.

A més, també s’ha desenvolupat l’app ivacunes que recull informació sobre el calen
dari vacunal, les vacunes disponibles i les malalties que protegeixen. Aquesta app, dis
ponible per Android i IOS és gratuïta i es va presentar el 3 de setembre de 2015. Permet 
tenir informació accessible des del mòbil i tauletes tàctils, i registrar les vacunacions de 
tota la família d’una forma només accessible al propi ciutadà.

Es preveu seguir utilitzant totes aquestes vies d’informació i educació per a la salut 
i de formació.

D’altra banda, s’està treballant amb el Departament d’Ensenyament per fer actua
cions conjuntes amb els centres de salut focalitzades en la sensibilització i educació per 
a la salut sobre vacunacions en zones prioritàries.

Pel que fa a les cobertures vacunals a Catalunya, cal assenyalar que aquestes es cal
culen de forma agregada per a tot el territori i no es disposa de dades per regions sani
tàries.

Des de l’any 2012, les dades es calculen a partir d’una estimació a partir de la his
tòria clínica d’atenció primària del principal proveïdor de serveis sanitaris a Catalunya, 
l’Institut Català de la Salut (ICS), el qual atén una població que representa aproximada
ment el 80% del total de Catalunya. Això fa que les dades obtingudes siguin inferiors a 
les dades reals. Per a l’elaboració de les dades de cobertura del 2014, s’han utilitzat les 
dades proporcionades per l’ICS i s’ha fet una estimació amb les dades disponibles al sis
tema de gestió logística de vacunes (SIVAC) per tal d’obtenir dades el més aproximades 
possible.

Així mateix, s’està treballant per obtenir dades òptimes de cobertures vacunals a 
través de la Història Clínica compartida i el SIVAC (sistema de gestió logística de va
cunes).

Les dades de cobertura vacunal dels anys 2012, 2013 i 2014 es mostren a l’annex.
D’altra banda, s’ha de posar de manifest que a Catalunya, les vacunes recomanades 

sistemàticament estan regulades pel Decret 95/2014, d’1 de juliol, que estableix el calen
dari de vacunacions sistemàtiques i en el qual s’especifica que la vacunació és de caràcter 
recomanable i no obligatori.



BOPC 41
22 de gener de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 22

En aquest sentit, el Consell Assessor de vacunacions del Departament de Salut va 
fer una consulta (any 2007) al Comitè de Bioètica de Catalunya per la preocupació da
vant informacions aparegudes als mitjans de comunicació, en què es qüestionaven as
pectes de la vacunació sistemàtica. Aquell any el Comitè va fer un treball de reflexió 
sobre les qüestions ètiques que hi ha en el rerefons de les iniciatives de vacunació de les 
polítiques de salut pública, que es va materialitzar en el document Consideracions èti
ques i socials sobre el calendari de vacunacions del Departament de Salut.

L’informe concloïa que era racional fer obligatòries les vacunes del calendari, però 
que no era raonable aplicar aquesta obligatorietat. Diu textualment: «De moment es pot 
tolerar la llibertat al no consentiment com a dret relatiu mentre no sigui prou peremp
tòria la necessitat de protecció del bé comú, mentre siguin pocs, per exemple, els qui 
no volen. Ara bé, encara que creiem que de moment és millor no utilitzar la imposició i 
decantarse per la persuasió, no pot ser que es deixin de banda algunes obligacions fo
namentals, de principi, envers la comunitat. Pot passar que, en un futur, aquesta balança 
de riscbenefici actual s’inverteixi (per augment de la població no vacunada d’origen o 
augment dels»dissidents«), i hauríem d’estar preparats ja des d’ara per variar de polí
tica.» 

Davant dels fets ocorreguts darrerament, el Comitè de Bioètica va fer una ratificació 
del seu posicionament el dia 17 de juny de 2015 i en la qual va expressar que: 

• Es reafirma en el document de 2007 de Consideracions ètiques i socials sobre el 
calendari de vacunacions del Departament de Salut pel que fa a cadascuna de les seves 
conclusions. http://comitebioetica.cat/wpcontent/uploads/2012/02/maqvacunes.pdf

• Continua pensant que la tolerància actual «no és de principi, sinó que està subjecta 
a factors canviants de l’entorn» (conclusió 8ª) que han de ser valorats per l’autoritat sa
nitària (per la seva eficàcia, eficiència, proporcionalitat) sobretot pel que fa al perill per 
a la comunitat.

• Creu que, amb tot, és raonable tornar a aprofundir en el debat sobre l’obligatorietat: 
• Ponderant la seva possible proporcionalitat i eficàcia, especialment en relació a la 

protecció preventiva del menor pel que fa a algunes vacunacions especialment eficaces 
contra malalties greus.

• Recollint dades actualitzades que tinguin els experts, per saber si hi ha variacions 
en cadascun dels aspectes a tenir en compte.

Les recomanacions de vacunació es revisen constantment i s’adapten per tal d’ade
quarles a les necessitats de la població, alhora que es fan campanyes de promoció de la 
vacunació a través dels canals habituals per tal de fomentar la vacunació i conscienciar 
sobre la seva importància. També es disposa de material dirigit als professionals sanita
ris i a les famílies per tal d’aclarir dubtes sobre el tema per tal que les famílies prenguin 
una decisió el més contrastada possible sobre els beneficis de les vacunes i els riscos de 
no vacunar.

Totes les vacunes establertes en el calendari, així com d’altres recomanades en si
tuacions de risc (inclosos els viatges), es subministren gratuïtament per part del De
partament de Salut/Secretaria de Salut Pública als centres sanitaris per tal de garantir 
l’accessibilitat a les vacunes de forma gratuïta a través dels centres sanitaris públics i 
privats (vacunes incloses en el calendari de vacunacions sistemàtiques administrades a 
la infància).

Per aquelles famílies que prenen la decisió de no vacunar, es disposa d’un document 
per a la declaració de renúncia a la vacunació de menors d’edat elaborat pel Departa
ment de Salut, per tal de deixar constància d’haver rebut la informació relativa als be
neficis i riscs de la vacunació i la negativa a dur a terme la vacunació dels infants al seu 
càrrec.

Aquest document, que es troba accessible per a tots els professionals sanitaris s’uti
litza únicament en aquells casos en que, després de realitzar diverses intervencions per 
part dels professionals sanitaris per a explicar els riscos i beneficis de la vacunació, per
sisteix la decisió. Cal dir que en tot moment es pot canviar de posicionament.

D’altra banda, s’han realitzat documents informatius i recomanacions per a les fa
mílies que porten els fills a estades i/o activitats de lleure.

Cal tenir en compte que des dels centres sanitaris, els professionals realitzen una 
gran tasca per tal fomentar la vacunació en les famílies que es neguen a vacunar.

http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/02/maqvacunes.pdf
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Amb totes les mesures enumerades anteriorment, les cobertures vacunals son bones 
i la incidència de la majoria de malalties vacunables és molt baixa.

Tenint en compte tot això, el Departament de Salut considera adequat seguir man
tenint el caràcter recomanable del Calendari de Vacunacions Sistemàtiques i continuar 
treballant per a proporcionar la millor informació disponible sobre vacunes als profes
sionals sanitaris i a les famílies, així com les actuacions de Salut Pública necessàries.

Finalment, atès que en els darrers mesos, han augmentat les notícies sobre vacunes 
davant dels darrers esdeveniments ocorreguts (cas de diftèria principalment), s’ha pro
duït un augment de consultes sobre vacunes a nivell general, però no es disposa d’un re
gistre específic sobre les consultes, només de les vacunacions realitzades.

Segons les dades de vacunes administrades disponibles, concretament dels centres 
de salut de la comarca de la Garrotxa, s’ha observat un augment de vacunes administra
des des del mes de juny de 2015 respecte les administrades l’any 2014 en el mateix pe
ríode, amb una tendència a l’estabilització. L’increment de vacunes administrades res
pecte el mateix període per mesos ha estat del 56% el mes de juny, el 31% el juliol, el 
23% l’agost i el 11% el setembre de 2015.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de població 
protegida per vacunes sistemàtiques del 2012 al 2014
314-00120/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00119/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
preventives amb relació a l’extensió d’un moviment antivacunes
314-00121/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00119/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció de la 
seguretat i els interessos dels menors en els casos en què llurs pares 
es neguin a vacunar-los
314-00122/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00119/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció d’un increment 
de consultes relatives a la vacunació en els centres d’atenció primària
314-00123/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00119/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de vacunes i 
el seu caràcter voluntari
314-00124/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00119/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els estatuts 
i la composició del Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència 
Sanitària
314-00125/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 31400125/11 a 314
00126/11 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament cons
tatable, s’ha considerat convenient de respondreles de manera conjunta.

La composició dels Consells d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària 
(IAS) i de Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), es mostra a l’annex.

Així mateix, cal assenyalar que mitjançant l’Acord de Govern 59/2015, de 28 d’abril, 
es van modificar els estatuts de l’IAS, en els àmbits i amb les finalitats següents: 

– Naturalesa: reformulació de la naturalesa de l’IAS, com a empresa pública del 
CatSalut, tot reforçant la seva capacitat i autonomia de gestió.

– Objectius: ampliació i actualització dels objectius de l’IAS, per a la prestació in
tegral dels serveis en l’àmbit de la salut i omissió dels traspàs dels serveis, l’any 1992, 
per part de la Diputació de Girona en favor de la Generalitat, en tractarse d’un fet con
solidat.

– Funcions: ampliació de les funcions assignades a l’IAS per a la prestació i gestió 
de serveis de suport a d’altres serveis assistencials, la participació en programes de for
mació del personal sanitari i la formació continuada al personal assistencial i parassis
tencial, així com en la consecució dels objectius del Pla de Salut de Catalunya.

– Òrgans de Govern: se suprimeixen els càrrecs de vicepresident/a i de conseller/a 
delegat/da, alhora que es redueix el nombre de vocals del seu Consell d’Administració 
fins a un màxim de sis membres.

– Règim de contractació: es fa la designació de l’IAS com a mitjà propi de l’Admi
nistració de la Generalitat de Catalunya, del CatSalut i de les entitats de dret públic que 
hi estiguin vinculades, per tal de poder articular la seva activitat mitjançant els encàr
recs de gestió i no per la via contractual, tot de conformitat amb el règim d’excepcions 
que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic.

D’altra banda, pel que fa a GiPSS, els seus estatuts no han estat objecte de modifica
ció des de l’any 2012, moment en el qual l’entitat va ser declarada mitjà propi de l’Ad
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ministració de la Generalitat, del CatSalut i de les entitats de dret públic que hi estiguin 
vinculades.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els estatuts i 
la composició del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis 
de Salut
314-00126/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00125/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de 
l’Agència de Salut Pública dels productes fitosanitaris emprats en els 
espais públics de Barcelona
314-00136/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 31400136/11 a 314
00137/11 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament cons
tatable, s’ha considerat convenient de respondreles de manera conjunta.

D’acord amb la normativa vigent, l’àmbit de control de plagues i l’ús de plaguicides 
que correspon al Departament de Salut és el relacionat amb l’ús de plaguicides d’ús am
biental i a la indústria alimentària, i no li correspon l’ús de productes fitosanitaris. Per 
aquest motiu, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) no fa seguiment ni 
control dels productes fitosanitaris emprats a la ciutat de Barcelona. Pel que fa als efec
tes d’aquests productes sobre la salut de les persones, cal tenir present que la normativa 
vigent en matèria de comercialització i ús de productes fitosanitaris estableix uns requi
sits i condicions d’aprovació de les substàncies actives i dels productes fitosanitaris, que 
inclou el seu possible impacte en la salut humana.

Finalment, cal assenyalar que l’ASPCAT no té constància de cap denúncia adreçada 
a aquest organisme, durant els 3 darrers anys, relativa a l’ús de productes fitosanitaris a 
la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de 
l’Agència de Salut Pública d’alguna denúncia relativa als productes 
fitosanitaris que s’usen en espais públics de Barcelona
314-00137/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00136/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la 
reorganització del laboratori del Consorci Hospitalari de Vic (Osona)
314-00142/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 31400142/11 a 314
00143/11 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament cons
tatable, s’ha considerat convenient de respondreles de manera conjunta.

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i l’Hospital Clínic de Barcelona (HC) han 
arribat a un acord de col·laboració, per tal de desenvolupar conjuntament un projecte de 
reorganització del laboratori d’anàlisis clíniques de l’Hospital Universitari de Vic, din
tre de l’aliança que les dues institucions desenvolupen en diverses especialitats.

La Direcció del CHV ha buscat un suport en el Centre de Diagnòstic Biomèdic 
(CDB  estructura organitzativa i de gestió en la qual s’agrupen les especialitats dels la
boratoris clínic que pertanyen a l’HC) per tal de portar a terme aquest projecte conjunt. 
Els objectius d’aquest projecte passen per: 

– Mantenir un laboratori d’anàlisis clíniques dins l’estructura organitzativa del 
CHV, assegurant una adequada assistència als pacients.

– Analitzar tots els aspectes de funcionament i econòmics del laboratori (tecnolò
gics, procediments, tècniques realitzades) que permetin reorganitzarlo d’una manera 
eficient i adequada a l’activitat que ha de portar a terme.

– Continuar el desenvolupament professional del personal del laboratori del CHV, 
permetentli l’accés a activitats relacionades amb tècniques complexes, desenvolupa
ment i implantació de noves tecnologies i, en general, activitats formatives, que es por
tin a terme en el CDB i puguin suposar un benefici assistencial pel CHV o un benefici 
professional per al seu personal.

Així mateix, cal assenyalar que el procés de reordenació del laboratori del CHV li 
reportarà un estalvi important respecte de la despesa actual del laboratori, podent arri
bar, una vegada totalment implantat, al 23%.

Pel que fa a la incidència d’aquest procés de reordenació del laboratori del CHV en 
l’àmbit dels recursos humans, cal assenyalar que representarà el següent: 

– L’amortització de dues places de personal facultatiu en el moment de la jubilació 
de dos professionals.

– La reassignació de dos especialistes en hematologia cap a la vessant clínica, en 
concret a llocs integrats en el servei d’oncohematologia de nova creació. Aquesta reas
signació serà a temps parcial amb manteniment de part de la jornada a la tasca desenvo
lupada al laboratori per fer l’activitat d’hematologia.

– La reubicació interna de 7 tècnics dintre del propi CHV. Aquesta reassignació de 
funcions de 7 professionals no només obeeix al procés de reordenació del laboratori 
sinó també a la necessitat de reduir la dotació de personal tècnic, considerada superior a 
la que normalment es dóna en laboratoris de la dimensió del CHV.
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– La reubicació de dues persones amb funcions administratives en altres unitats fun
cionals del CHV.

La reassignació de funcions d’aquests 11 professionals no suposarà un canvi de les 
seves condicions laborals, llevat de les que legalment puguin derivarse del procés ma
teix de mobilitat funcional, amb els límits i les garanties previstes a l’article 39 de l’Es
tatut dels Treballadors.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis derivats de la 
reorganització del laboratori del Consorci Hospitalari de Vic (Osona)
314-00143/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00142/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del Consell 
d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de Salut
314-00144/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a la preguntes parlamentàries de 31400144/11 a 314
00146/11 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament cons
tatable, s’ha considerat convenient de respondreles de manera conjunta.

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

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del Consell 
d’Administració de Gestió i Serveis Sanitaris
314-00145/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00144/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del Consell 
d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària
314-00146/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00144/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses públiques 
i els consorcis de l’àmbit sanitari que tenen consignat el pagament de 
catorze pagues als treballadors
314-00175/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 31400175/11 us informo del 
següent: 

Per a aquest exercici 2015 totes les entitats integrades en el sector públic de l’àmbit 
sanitari tenen consignats els recursos necessaris per tal de fer efectiu l’abonament de les 
14 pagues salarials als seus treballadors.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió en els 
treballadors de l’augment del concert en l’àmbit sanitari
314-00176/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 31400176/11 us informo del 
següent: 

Des de l’1 de maig de 2015 es troba en vigor el Primer Conveni Col·lectiu de treball 
dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de sa
lut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (Conveni Siscat), d’aplicació a 
totes les entitats del sector públic de l’àmbit de la salut sense conveni propi i a aquelles 
que optin per adherirs’hi.

Aquest nou conveni, nascut en el marc conjuntural actual de 2015, amb l’aprovació 
de l’increment d’un 3’6% de les tarifes a partir de l’1 de maig de 2015 per a tot el sector 
concertat per part del Servei Català de la Salut (CatSalut), amb la voluntat explícita de 
restituir progressivament les condicions laborals, preveu la recuperació de les taules sa
larials del sector de l’any 2008, amb la reducció del 5% aplicat en virtut del Decret llei 
3/2010, una vegada esgotada la vigència dels pactes d’empresa per a la contenció de la 
despesa i l’equilibri pressupostari, que varen ser signats per les entitats i els represen
tants dels treballadors des de l’any 2011 i al llarg de tots aquests anys de crisi econòmi
ca. Aquests acords temporals disposaven minoracions salarials de retribucions bàsiques 
com la paga extra, i vinculaven la percepció de la retribució variable a l’equilibri pres
supostari, i per tant, l’establiment de deduccions salarials superiors a l’establerta per les 
lleis bàsiques estatals de pressupostos (5%). L’entrada en vigor del Conveni Siscat, jun
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tament amb l’increment de tarifes per part del CatSalut, comporta a tots els efectes el 
retorn al marc legal pressupostari i als seus límits salarials abans referits.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de l’Institut Català de la Salut
314-00198/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 31400198/11 us informo del 
següent: 

Dins el context de l’oferta d’ocupació pública aprovada pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant l’acord de Govern 114/2015, de 21 de juliol, cal assenyalar que 
a l’Institut Català de la Salut li corresponen 340 places i, d’aquestes, 264 corresponen al 
personal sanitari i 76 al no sanitari, per a tot el territori de Catalunya, desglossades de 
la següent manera: 

– Personal estatutari sanitari.
• Facultatiu/va especialista de medicina familiar i comunitària: 44 places.
• Facultatiu/va especialista de pediatria: 8 places.
• Diplomat/ada sanitari/ària d’infermeria: 136 places.
• Llevador/a: 11 places.
• Auxiliar d’infermeria  TCAI: 65 places.
– Personal estatutari de gestió i serveis.
• Auxiliar administratiu/iva: 55 places.
• Zelador/a: 21 places.
Finalment, cal tenir en compte que l’oferta d’ocupació pública no limita la convoca

tòria a unes gerències territorials concretes.

Barcelona, 28 de desembre de 2015
Boi Ruiz i García, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i els 
adolescents atesos en centres de salut mental infantil i juvenil del 2013 
ençà
314-00261/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00032/10.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració d’ingrés 
voluntari d’una persona sense capacitat de decisió en un geriàtric
314-01359/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 2619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Segons l’«Informe del Mecanisme Català per a la prevenció de la tortura», realitzat 

pel Síndic de Greuges el Gener de 2016, existeix una pràctica habitual als centres gerià
trics consistent en acceptar com a ingrés «voluntari» aquells internaments que signen 
els familiars de les persones grans que (sense estar legalment incapacitades) no tenen 
capacitat per poder decidir si accepten o no l’internament.

Segons el Síndic, aquesta praxis compta amb el suport explícit del Departament 
de Benestar Social i Família en relació a l’article 7, en els apartats 3 i 4, del Decret 
176/2000: 

«L’article 7, apartats 3 i 4, del Decret 176/2000 preveu que quan les persones no po-
den manifestar la seva voluntat en el moment del seu ingrés, els familiars (ascendents, 
descendents, cònjuge, parella de fet o germans) poden actuar en nom seu.»

Aquesta gestió dels ingressos als centres geriàtrics té un greu impacte sobre els drets 
i llibertats de les persones en situació de vulnerabilitat, que es veuen exposades, amb la 
regulació i l’Administració en contra seva i sense cap tipus de control judicial activat, a 
abusos i extralimitacions que poden dur a terme els seus familiars per interessos perso
nals, sense que aquests siguin necessàriament els seus responsables legals: «Una mesu-
ra d’aquest tipus suposa una forta limitació per a la llibertat de persones vulnerables i 
que hi pot haver risc d’abusos que els poders públics han de mirar d’evitar».

– Quin és el motiu pel qual el Departament de Benestar Social i Família permet i 
dóna suport explícit (article 7, apartats 3 i 4, del Decret 176/2000) a la pràctica duta a terme 
als centres geriàtrics consistent en acceptar com a ingrés «voluntari» aquell que efec
tuen familiars a una persona que no té capacitat per acceptar o rebutjar aquest interna
ment?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que els 
familiars d’una persona sense capacitat de decisió puguin demanar-ne 
l’ingrés en un geriàtric
314-01360/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 2620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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Segons l’«Informe del Mecanisme Català per a la prevenció de la tortura», realitzat 
pel Síndic de Greuges al Gener de 2016, existeix una pràctica habitual als centres gerià
trics consistent en acceptar com a ingrés «voluntari» aquells internaments que signen 
els familiars de les persones grans que (sense estar legalment incapacitades) no tenen 
capacitat per poder decidir si accepten o no l’internament.

Segons el Síndic, aquesta praxis compta amb el suport explícit del Departament 
de Benestar Social i Família en relació a l’article 7, en els apartats 3 i 4, del Decret 
176/2000: 

«L’article 7, apartats 3 i 4, del Decret 176/2000 preveu que quan les persones no po-
den manifestar la seva voluntat en el moment del seu ingrés, els familiars (ascendents, 
descendents, cònjuge, parella de fet o germans) poden actuar en nom seu.»

Aquesta gestió dels ingressos als centres geriàtrics té un greu impacte sobre els 
drets i llibertats de les persones en situació de vulnerabilitat, que es veuen exposades, 
amb la regulació i l’Administració en contra seva i sense cap tipus de control judicial 
activat, a abusos i extralimitacions que poden dur a terme els seus familiars per 
interessos personals, sense que aquests siguin necessàriament els seus responsables 
legals: «Una mesura d’aquest tipus suposa una forta limitació per a la llibertat de per-
sones vulnerables i que hi pot haver risc d’abusos que els poders públics han de mirar 
d’evitar».

– Creu el Departament de Benestar Social i Família que els familiars, sense necessi
tat d’ésser reconeguts com a representants legals, han de tenir la possibilitat d’ingressar 
a una persona sense capacitat per decidir ser ingressada o no?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de control dels ingressos en geriàtrics de persones sense capacitat 
de decisió
314-01361/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 2621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Segons l’«Informe del Mecanisme Català per a la prevenció de la tortura», realitzat 

pel Síndic de Greuges al Gener de 2016, existeix una pràctica habitual als centres gerià
trics consistent en acceptar com a ingrés «voluntari» aquells internaments que signen 
els familiars de les persones grans que (sense estar legalment incapacitades) no tenen 
capacitat per poder decidir si accepten o no l’internament.

Segons el Síndic, aquesta praxis compta amb el suport explícit del Departament 
de Benestar Social i Família en relació a l’article 7, en els apartats 3 i 4, del Decret 
176/2000: 

«L’article 7, apartats 3 i 4, del Decret 176/2000 preveu que quan les persones no po-
den manifestar la seva voluntat en el moment del seu ingrés, els familiars (ascendents, 
descendents, cònjuge, parella de fet o germans) poden actuar en nom seu.»

Aquesta gestió dels ingressos als centres geriàtrics té un greu impacte sobre els drets 
i llibertats de les persones en situació de vulnerabilitat, que es veuen exposades, amb la 
regulació i l’Administració en contra seva i sense cap tipus de control judicial activat, a 
abusos i extralimitacions que poden dur a terme els seus familiars per interessos perso
nals, sense que aquests siguin necessàriament els seus responsables legals: «Una mesu-
ra d’aquest tipus suposa una forta limitació per a la llibertat de persones vulnerables i 
que hi pot haver risc d’abusos que els poders públics han de mirar d’evitar».
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– Té habilitat, o té pensat habilitar el Departament de Benestar Social i Família al
gun tipus de mecanisme de control o supervisió per tal d’evitar els abusos en els ingres
sos de persones que no poden manifestar lliurement la seva voluntat, i que poden dur a 
terme els familiars de persones vulnerables amb la regulació vigent?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels drets 
de les persones sense capacitat de decisió pel que fa als ingressos en 
geriàtrics
314-01362/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 2622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Segons l’«Informe del Mecanisme Català per a la prevenció de la tortura», realitzat 

pel Síndic de Greuges al Gener de 2016, existeix una pràctica habitual als centres gerià
trics consistent en acceptar com a ingrés «voluntari» aquells internaments que signen 
els familiars de les persones grans que (sense estar legalment incapacitades) no tenen 
capacitat per poder decidir si accepten o no l’internament.

Segons el Síndic, aquesta praxis compta amb el suport explícit del Departament 
de Benestar Social i Família en relació a l’article 7, en els apartats 3 i 4, del Decret 
176/2000: 

«L’article 7, apartats 3 i 4, del Decret 176/2000 preveu que quan les persones no po-
den manifestar la seva voluntat en el moment del seu ingrés, els familiars (ascendents, 
descendents, cònjuge, parella de fet o germans) poden actuar en nom seu.»

Aquesta gestió dels ingressos als centres geriàtrics té un greu impacte sobre els drets 
i llibertats de les persones en situació de vulnerabilitat, que es veuen exposades, amb la 
regulació i l’Administració en contra seva i sense cap tipus de control judicial activat, a 
abusos i extralimitacions que poden dur a terme els seus familiars per interessos perso
nals, sense que aquests siguin necessàriament els seus responsables legals: «Una mesu-
ra d’aquest tipus suposa una forta limitació per a la llibertat de persones vulnerables i 
que hi pot haver risc d’abusos que els poders públics han de mirar d’evitar».

– Creu el Departament que l’actual gestió dels ingressos a centres geriàtrics, i la le
gislació vigent garanteixen efectivament els drets de les persones que no poden expres
sar lliurement la seva voluntat?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa 
d’una campanya de conscienciació sobre la necessitat de documentar les 
voluntats d’una persona abans que perdi la capacitat de decisió
314-01363/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 2623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Segons l’«Informe del Mecanisme Català per a la prevenció de la tortura», realitzat 

pel Síndic de Greuges al Gener de 2016, existeix una pràctica habitual als centres gerià
trics consistent en acceptar com a ingrés «voluntari» aquells internaments que signen 
els familiars de les persones grans que (sense estar legalment incapacitades) no tenen 
capacitat per poder decidir si accepten o no l’internament.

Segons el Síndic, aquesta praxis compta amb el suport explícit del Departament 
de Benestar Social i Família en relació a l’article 7, en els apartats 3 i 4, del Decret 
176/2000: 

«L’article 7, apartats 3 i 4, del Decret 176/2000 preveu que quan les persones no po-
den manifestar la seva voluntat en el moment del seu ingrés, els familiars (ascendents, 
descendents, cònjuge, parella de fet o germans) poden actuar en nom seu.»

Aquesta gestió dels ingressos als centres geriàtrics té un greu impacte sobre els drets 
i llibertats de les persones en situació de vulnerabilitat, que es veuen exposades, amb la 
regulació i l’Administració en contra seva i sense cap tipus de control judicial activat, a 
abusos i extralimitacions que poden dur a terme els seus familiars per interessos perso
nals, sense que aquests siguin necessàriament els seus responsables legals: «Una mesu-
ra d’aquest tipus suposa una forta limitació per a la llibertat de persones vulnerables i 
que hi pot haver risc d’abusos que els poders públics han de mirar d’evitar».

– Té previst el Departament de Benestar Social i Família engegar una campanyes 
de sensibilització o conscienciació a la ciutadania sobre la necessitat de realitzar i sig
nar documents de planificació avançada de decisions per assegurar que es respecti la 
voluntat de la persona una vegada que aquesta ja no tingui capacitat de decidir per ella 
mateixa?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canviar 
la regulació relativa a l’ingrés en geriàtrics de persones sense capacitat 
de decisió
314-01364/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 2624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Segons l’«Informe del Mecanisme Català per a la prevenció de la tortura», realitzat 

pel Síndic de Greuges al Gener de 2016, existeix una pràctica habitual als centres gerià
trics consistent en acceptar com a ingrés «voluntari» aquells internaments que signen 
els familiars de les persones grans que (sense estar legalment incapacitades) no tenen 
capacitat per poder decidir si accepten o no l’internament.



BOPC 41
22 de gener de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 34

Segons el Síndic, aquesta praxis compta amb el suport explícit del Departament 
de Benestar Social i Família en relació a l’article 7, en els apartats 3 i 4, del Decret 
176/2000: 

«L’article 7, apartats 3 i 4, del Decret 176/2000 preveu que quan les persones no po-
den manifestar la seva voluntat en el moment del seu ingrés, els familiars (ascendents, 
descendents, cònjuge, parella de fet o germans) poden actuar en nom seu.»

Aquesta gestió dels ingressos als centres geriàtrics té un greu impacte sobre els drets 
i llibertats de les persones en situació de vulnerabilitat, que es veuen exposades, amb la 
regulació i l’Administració en contra seva i sense cap tipus de control judicial activat, a 
abusos i extralimitacions que poden dur a terme els seus familiars per interessos perso
nals, sense que aquests siguin necessàriament els seus responsables legals: «Una mesu-
ra d’aquest tipus suposa una forta limitació per a la llibertat de persones vulnerables i 
que hi pot haver risc d’abusos que els poders públics han de mirar d’evitar».

– Té previst el Departament de Benestar Social i Família, i una vegada coneguda la 
problemàtica presentada pel Síndic, dur a terme algun tipus de canvi en l’actual Decret 
de regulació del sistema català de serveis socials en relació a l’ingrés en establiments re
sidencials de persones que no poden manifestar lliurement la seva voluntat?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recurs interposat 
davant el Tribunal Suprem contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre 
pel que fa als cabals ecològics
314-01365/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 2626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant l’aprovació definitiva per real decret del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre el 

passat dia 8 de gener de 2016 per part del Consell de Ministres del Govern en funcions 
del PP, tenint en compte la Moció 105/X sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l’Ebre aprovada el 25 d’abril de 2014 i 
atenen el Control de Compliment de l’esmentada Moció de 9 de desembre de 2014: 

– En quina situació es troba el recurs contenciós administratiu que la Generalitat va 
interposar al Tribunal Suprem demanant que es deixes sense efecte el RD 129/2014 so
bre els cabals ecològics del riu Ebre i el Pla Hidrològic de Conca?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recurs interposat 
davant el Tribunal Suprem contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre 
pel que fa a la protecció del medi i les espècies protegides
314-01366/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 2627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant l’aprovació definitiva per real decret del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre el 

passat dia 8 de gener de 2016 per part del Consell de Ministres del Govern en funcions 
del PP, tenint en compte la Moció 105/X sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l’Ebre aprovada el 25 d’abril de 2014 i 
atenen el Control de Compliment de l’esmentada Moció de 9 de desembre de 2014: 

– En quina situació es troba la demanada al Tribunal Suprem que la Generalitat va 
dir que tramitaria pel mateix assumpte i per denunciar l’incompliment de la normativa 
europea en matèria de protecció del medi, dels espais i especies protegides, de l’avalua
ció ambiental estratègica i de la gestió de l’aigua en compliment de la Directiva Marc de 
l’Aigua (DMA)?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe relatiu a 
l’impacte de determinades mesures del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre 
sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari
314-01367/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 2628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant l’aprovació definitiva per real decret del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre el 

passat dia 8 de gener de 2016 per part del Consell de Ministres del Govern en funcions 
del PP, tenint en compte la Moció 105/X sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l’Ebre aprovada el 25 d’abril de 2014 i 
atenen el Control de Compliment de l’esmentada Moció de 9 de desembre de 2014: 

– S’ha realitzat i actualitzat l’informe als responsables de la Xarxa natura 2000 so
bre l’impacte que determinades mesures del PH de la conca de l’Ebre tindran sobre els 
habitats i les espècies d’interès comunitari?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de les 
dades sobre hàbitats de la conca de l’Ebre
314-01368/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 2629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant l’aprovació definitiva per real decret del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre el 

passat dia 8 de gener de 2016 per part del Consell de Ministres del Govern en funcions 
del PP, tenint en compte la Moció 105/X sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l’Ebre aprovada el 25 d’abril de 2014 i 
atenen el Control de Compliment de l’esmentada Moció de 9 de desembre de 2014: 

– S’ha realitzat i actualitzat l’informe als responsables de la Xarxa natura 2000 so
bre l’impacte que determinades mesures del PH de la conca de l’Ebre tindran sobre els 
habitats i les espècies d’interès comunitari?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció del Pla 
especial del delta de l’Ebre
314-01369/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 2630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant l’aprovació definitiva per real decret del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre el 

passat dia 8 de gener de 2016 per part del Consell de Ministres del Govern en funcions 
del PP, tenint en compte la Moció 105/X sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l’Ebre aprovada el 25 d’abril de 2014 i 
atenen el Control de Compliment de l’esmentada Moció de 9 de desembre de 2014: 

– S’ha finalitzat la redacció del Pla Especial del delta de l’Ebre?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de les 
badies dels Alfacs i del Fangar a l’inventari de zones vulnerables
314-01370/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 2631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant l’aprovació definitiva per real decret del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre el 

passat dia 8 de gener de 2016 per part del Consell de Ministres del Govern en funcions 
del PP, tenint en compte la Moció 105/X sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l’Ebre aprovada el 25 d’abril de 2014 i 
atenen el Control de Compliment de l’esmentada Moció de 9 de desembre de 2014: 

– Hi ha la voluntat d’incorporar properament les badies dels Alfacs i del Fangar en 
l’inventari de zones vulnerables de Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració de la part 
marítima de l’Ebre com a zona especialment protegida d’importància 
per al Mediterrani
314-01371/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 2632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant l’aprovació definitiva per real decret del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre el 

passat dia 8 de gener de 2016 per part del Consell de Ministres del Govern en funcions 
del PP, tenint en compte la Moció 105/X sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l’Ebre aprovada el 25 d’abril de 2014 i 
atenen el Control de Compliment de l’esmentada Moció de 9 de desembre de 2014: 

– Ha sol·licitat la Generalitat al govern de l’estat que sol·liciti la declaració de la zona 
marina de l’Ebre com a zona ZEPIM (especialment protegida d’importància per al Me
diterrani)?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Catàleg de la fauna 
amenaçada de Catalunya i els plans de recuperació d’espècies de l’Ebre
314-01372/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 2633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant l’aprovació definitiva per real decret del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre 

el passat dia 8 de gener de 2016 per part del Consell de Ministres del Govern en fun
cions del PP, tenint en compte la Moció 105/X sobre el Pla Hidrològic de la conca 
de l’Ebre i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l’Ebre aprovada el 25 d’a
bril de 2014 i atenen el Control de Compliment de l’esmentada Moció de 9 de desem
bre de 2014: 
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– En quin estat es troba l’elaboració i/o aprovació del Decret de Catàleg de la Fauna 
Amenaçada de Catalunya i quins plans de recuperació d’espècies amenaçades relacio
nades amb l’Ebre s’han posat en marxa?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud d’un informe 
al Comitè de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre sobre 
l’impacte del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
314-01373/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 2634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant l’aprovació definitiva per real decret del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre el 

passat dia 8 de gener de 2016 per part del Consell de Ministres del Govern en funcions 
del PP, tenint en compte la Moció 105/X sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l’Ebre aprovada el 25 d’abril de 2014 i 
atenen el Control de Compliment de l’esmentada Moció de 9 de desembre de 2014: 

– S’ha sol·licitat informe al Comitè de la Reserva de la biosfera de les Terres de 
l’Ebre sobre els impactes i els riscos que determinades mesures del PH de l’Ebre poden 
tenir sobre la reserva?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Pla 
integral de protecció del delta de l’Ebre incorporades al Pla hidrològic 
de la conca de l’Ebre
314-01374/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 2635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant l’aprovació definitiva per real decret del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre el 

passat dia 8 de gener de 2016 per part del Consell de Ministres del Govern en funcions 
del PP, tenint en compte la Moció 105/X sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l’Ebre aprovada el 25 d’abril de 2014 i 
atenen el Control de Compliment de l’esmentada Moció de 9 de desembre de 2014: 

– Quines mesures ha proposat la Generalitat per incorporar al nou PH de conca del 
Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE)? D’aquestes quines s’han incorpo
rat realment en el document final aprovat el 8 de gener de 2016?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del Pla 
de regadius
314-01375/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 2636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant l’aprovació definitiva per real decret del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre el 

passat dia 8 de gener de 2016 per part del Consell de Ministres del Govern en funcions 
del PP, tenint en compte la Moció 105/X sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l’Ebre aprovada el 25 d’abril de 2014 i 
atenen el Control de Compliment de l’esmentada Moció de 9 de desembre de 2014: 

– Quins treballs de revisió del Pla de regadius a Catalunya ha realitzat el Govern, te
nint en compte que de les 450.000 ha que proposa el PH de la conca de l’Ebre 150.000 
ha es troben a Catalunya i que no hi ha consens entre els regants ni de l’Ebre, ni de Llei
da al respecte?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a incloure 
el caragol maçana en la llista d’espècies invasores de la Comissió Europea
314-01376/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 2637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant l’aprovació definitiva per real decret del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre el 

passat dia 8 de gener de 2016 per part del Consell de Ministres del Govern en funcions 
del PP, tenint en compte la Moció 105/X sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l’Ebre aprovada el 25 d’abril de 2014 i 
atenen el Control de Compliment de l’esmentada Moció de 9 de desembre de 2014: 

– Quines mesures ha pres o prendrà el Govern per tal que la Comissió Europea tin
gui en compte el risc del caragol maçana en la llista d’espècies invasores?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació davant el 
Govern de l’Estat i la Unió Europea arran de l’aprovació del Pla hidrològic 
de la conca de l’Ebre
314-01377/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 2638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant l’aprovació definitiva per real decret del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre el 

passat dia 8 de gener de 2016 per part del Consell de Ministres del Govern en funcions 
del PP, tenint en compte la Moció 105/X sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del Delta de l’Ebre aprovada el 25 d’abril de 2014 i 
atenen el Control de Compliment de l’esmentada Moció de 9 de desembre de 2014: 

– Quina serà l’actuació del Govern, envers el Govern de l’estat i envers la Unió Eu
ropea a partir d’ara en relació a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de 
l’Ebre?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una notícia relativa 
a pressions als corresponsals estrangers
314-01378/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 2655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 11 de gener de 2016, el diari El País va publicar una notícia en la que es 
palesava que els corresponsals estrangers rebien pressions per part del servei de comu
nicació de la Generalitat i de Diplocat per modificar les seves línies de treball.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Ha pressionat el servei de comunicació de la Generalitat a periodistes estrangers 

per a que parlin positivament del procés secessionista? Si la resposta es si, expliqui de 
quina manera. Si la resposta és no, expliqui quines accions concretes porten a terme per 
comunicarse amb els periodistes estrangers incloent les xarxes socials com Twitter.

2. Al servei de comunicació de la Generalitat, són certes les declaracions del pe
riodista Henry de Laguérie segons les quals el cap de premsa d’Artur Mas, Joan Maria 
Piqué el va recriminar públicament? Si la resposta es no, per què creu que el periodista 
fa pública la seva queixa? Continuen tenint tracte amb aquest periodista? De quina ma
nera?

3. Al director de Diplocat, Albert Royo, són certes les declaracions del periodista 
Henry de Laguérie segons les quals el Sr. Royo el va recriminar públicament? Si la res
posta es no, per què creu que el periodista fa pública la seva queixa? Diplocat continua 
tenint tracte amb aquest periodista? De quina manera?

4. Al director de Diplocat, Albert Royo, expliqui per què va comparar a Laguérie 
amb el Ministre Fernandez Diaz causant malestar a l’esmentat periodista tal com queda 
recollit en un noticia apareguda a enoticies el passat 21 de setembre de 2015?

5. Al director de Diplocat, Albert Royo: vostè creu que una de les funcions de Di
plocat ha de ser la de corregir públicament les opinions dels periodistes estrangers 



BOPC 41
22 de gener de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 41 

quan són contràries o poc favorables al procés secessionista? I és funció de Diplocat fer 
aquestes mateixes recriminacions de forma privada? Per què?

6. Al servei de comunicació de la Generalitat i Diplocat creuen justificades les quei
xes dels periodistes sobre les situacions desagradables que han hagut de patir a les xar
xes socials quan les opinions no han estat favorables al procés secessionista? Per què?

7. Al servei de comunicació de la Generalitat i Diplocat, cóm s’expliquen que els pe
riodistes estrangers no s’hagin queixat de pressions per part seva quan han parlat des
favorablement d’España o d’algun grup polític contrari al procés secessionista? Vostès 
creuen que és una funció de la Generalitat viralitzar al màxim les notícies i piulades 
favorables al procés secessionista per part de periodistes estrangers i pressionar o re
nyarlos quan aquestes opinions són contràries? Per què?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions al diari 
Catalonia Today del 2003 ençà
314-01379/11

FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 2656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1) Quin ha estat l’import de les subvencions que ha rebut el diari en anglès Catalonia 

Today per part de la Generalitat de Catalunya des de 2003 fins al 2015? Es demana el 
desglossament de les quantitats rebudes any a any, amb indicació de la partida pressu
postària, en la fase «O» d’obligacions reconegudes del pressupost liquidat de cada any.

2) Quins han estat els criteris per atorgar aquestes subvencions?
3) A què s’ha destinat cadascuna de les subvencions? Quins informes, documents, 

projectes o memòries d’activitats previs va presentar aquesta entitat per poder acce
dirhi?

4) Quins informes hi ha sobre el control, supervisió, fiscalització i avaluació de les 
subvencions atorgades?

5) Llistat d’entitats (respectant allò que disposa la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal) que van optar a subvencions de naturalesa si
milar i van veure denegada la seva sol·licitud.

6) Motius pels quals es van denegar aquestes sol·licituds.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2016 
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a l’entitat 
Doble Utopia del 2006 ençà
314-01380/11

FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 2657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1) Quin ha estat l’import de les subvencions que ha rebut l’entitat Doble Utopía per 

part de la Generalitat de Catalunya des de 2006 fins al 2015? Es demana el desglossa
ment de les quantitats rebudes any a any, amb indicació de la partida pressupostària, en 
la fase «O» d’obligacions reconegudes del pressupost liquidat de cada any.

2) Quins han estat els criteris per atorgar aquestes subvencions?
3) A què s’ha destinat cadascuna de les subvencions? Quins informes, documents, 

projectes o memòries d’activitats previs va presentar aquesta entitat per poder acce
dirhi?

4) Quins informes hi ha sobre el control, supervisió, fiscalització i avaluació de les 
subvencions atorgades?

5) Llistat d’entitats (respectant allò que disposa la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal) que van optar a subvencions de naturalesa si
milar i van veure denegada la seva sol·licitud.

6) Motius pels quals es van denegar aquestes sol·licituds.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2016 
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per 
a resoldre la situació de col·lapse de l’Hospital de Blanes
314-01381/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 2658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des del divendres, dia 8 de gener, l’Hospital de Blanes ha estat patint un col·lapse 

que afecta molts pacients que entren pel servei d’urgències, segons han informat fons 
sindicals.

– Quines mesures d’urgència pensa prendre el Govern de la Generalitat per resoldre 
aquesta situació de col·lapse?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la derivació de pacients 
d’urgències de l’Hospital de Calella a l’Hospital de Blanes
314-01382/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 2659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des del divendres, dia 8 de gener, l’Hospital de Blanes ha estat patint un col·lapse 

que afecta molts pacients que entren pel servei d’urgències, segons han informat fons 
sindicals.
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– Quin és el motiu pel qual des del dia de Reis es deriven pacients d’urgències de 
l’Hospital de Calella, via ambulància, a les urgències de l’Hospital de Blanes? Conside
ra el govern que els serveis d’urgències d’aquest hospital també estan saturats?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes 
per a resoldre la situació de col·lapse al servei d’urgències de l’Hospital 
de Calella
314-01383/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 2660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des del divendres, dia 8 de gener, l’Hospital de Blanes ha estat patint un col·lapse 

que afecta molts pacients que entren pel servei d’urgències, segons han informat fons 
sindicals.

– Quines mesures prendrà el Govern de la Generalitat per resoldre la situació de col
lapse als serveis d’urgències de l’Hospital de Calella?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la situació 
de col·lapse de l’Hospital de Blanes
314-01384/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 2661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des del divendres, dia 8 de gener, l’Hospital de Blanes ha estat patint un col·lapse 

que afecta molts pacients que entren pel servei d’urgències, segons han informat fons 
sindicals.

– Com considera el Govern que pot influir en el col·lapse de l’Hospital de Blanes, 
la reunificació de serveis que es va produir i que va significar la pèrdua de llits per pa
cients aguts, concretament la meitat de la 4ª planta d’aquest hospital, de manera que els 
pacients no poden ser ingressats?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació de llits per 
a pacients aguts per tal de minimitzar la situació de col·lapse de l’Hospital 
de Blanes
314-01385/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 2662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des del divendres, dia 8 de gener, l’Hospital de Blanes ha estat patint un col·lapse 

que afecta molts pacients que entren pel servei d’urgències, segons han informat fons 
sindicals.

– Pensa replantejar el Govern de la Generalitat la pèrdua de llits per pacients aguts 
de l’Hospital de Blanes per tal de minimitzar el col·lapse que es produeix a urgències?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repetició periòdica 
de la situació de col·lapse de l’Hospital de Blanes
314-01386/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 2663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des del divendres, dia 8 de gener, l’Hospital de Blanes ha estat patint un col·lapse 

que afecta molts pacients que entren pel servei d’urgències, segons han informat fons 
sindicals.

– És coneixedor el Govern de la Generalitat que aquesta situació es repeteix de for
ma continuada en els darrers tres anys, tal com els representants municipals han infor
mat repetidament a la direcció de l’Hospital?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
arran de la situació de col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital de 
Blanes
314-01387/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 2664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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Des del divendres, dia 8 de gener, l’Hospital de Blanes ha estat patint un col·lapse 
que afecta molts pacients que entren pel servei d’urgències, segons han informat fons 
sindicals.

– Quines són les mesures que ha pres el Govern de la Generalitat en relació a aques
ta situació de saturació de les urgències de l’Hospital de Blanes en els darrers tres anys 
després que els representants municipals hagin reclamat i denunciat aquesta situació en 
la reunió anual entre els Ajuntaments de Lloret i Blanes i la direcció de l’Hospital?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura d’un acord 
marc per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis 
socials amb les associacions d’ens locals
314-01388/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 2681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies signar un nou 

Acord Marc 20162019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalu
nya, així com els Contractes Programa amb els respectius ajuntaments?

– Té previstos canvis respecte l’acord marc i els contractes programa del període 
20122015?

– En cas afirmatiu, quins canvis són?
– En cas negatiu, per què no?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2016 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de l’estat 
de salut dels treballadors del Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar 
(Tarragonès)
314-01389/11

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP SOC

Reg. 2683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Rosa M. Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Respecte a les denúncies d’alguns treballadors del Centre Penitenciari de Mas En
ric de molèsties en la seva salut produïdes en alguns espais del mateix centre, fins i tot 
abans de la inauguració del mateix, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par
lamentari: 
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– Quin seguiment s’ha fet en relació a l’estat de salut dels treballadors i treballadores 
afectats?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2016 
Rosa M. Ibarra Ollé, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
per a eliminar les causes de les molèsties en la salut dels treballadors del 
Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
314-01390/11

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP SOC

Reg. 2684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Rosa M. Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Respecte a les denúncies d’alguns treballadors del Centre Penitenciari de Mas En
ric de molèsties en la seva salut produïdes en alguns espais del mateix centre, fins i tot 
abans de la inauguració del mateix, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par
lamentari: 

– Quines mesures s’han pres per eliminar les causes de les esmentades molèsties?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2016 
Rosa M. Ibarra Ollé, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
per a determinar les causes de les molèsties en la salut dels treballadors 
del Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
314-01391/11

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP SOC

Reg. 2685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Rosa M. Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Respecte a les denúncies d’alguns treballadors del Centre Penitenciari de Mas En
ric de molèsties en la seva salut produïdes en alguns espais del mateix centre, fins i tot 
abans de la inauguració del mateix, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par
lamentari: 

– Quines mesures s’han pres per determinar les causes de les esmentades molèsties? 
Quines són aquestes causes?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2016 
Rosa M. Ibarra Ollé, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació i el suport 
que reben les persones que tenen fills amb trastorn d’espectre autista
314-01392/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 2686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué formación y apoyo por parte del Govern de la Generalitat reciben o han re

cibido los padres y madres con hijos e hijas con Trastorno de Espectro Autista (TEA)?
– ¿Qué medidas o iniciativas concretas de formación y apoyo a los padres y madres 

con hijos e hijas con TEA piensa adoptar el Govern de la Generalitat?
– ¿Existe algún Protocolo o documento de actuación del Govern de la Generalitat 

para los padres y madres con hijos e hijas con TEA?
– En caso afirmativo, se solicita facilitar dicho documento a este grupo parlamen

tario
– En caso negativo, ¿cuándo tiene previsto el Govern de la Generalitat elaborarlo?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges que són 
propietat de la Generalitat
314-01393/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 2689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

A la Mesa del Parlament
Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Se solicita la relación de viviendas de las que la Generalidad de Cataluña es propie

taria, indicando su ubicación, ordenada por municipios y comarcas, y señalando las si
guientes características: 

– Procedencia de la vivienda 
• Promoción pública / embargo / donación / ab intestato / etc.
– Año de construcción
– Año de la última rehabilitación, si la ha habido
– Superficies construidas
– Calificación energética (si dispone de ella)
– Situación en la que se encuentra (ocupada / vacía)
• Si está ocupada, señalar en qué régimen
• Si está alquilada, indicar por qué cantidad
• Si está vacía, indicar desde cuándo y por qué razón

Palau del Parlament, 15 de gener de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP C’s
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