
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conflicte entre la Vall 
Fosca i Endesa
310-00146/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats educatius
310-00147/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les activitats escolars i 
extraescolars
310-00148/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels serveis 
d’urgències hospitalàries
310-00149/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la renda garantida de ciu·
tadania
310-00150/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats en l’àmbit 
de la salut mental
310-00151/11
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat de la tramitació dels 
ajuts a la paralització temporal de l’activitat pesquera del 2016
310-00152/11
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers resultats de 
les proves PISA
310-00153/11
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política cultural
310-00154/11
Substanciació 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si·
tuació política
317-00098/11
Substanciació 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si·
tuació política i social
317-00099/11
Substanciació 20
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si·
tuació política
317-00100/11
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si·
tuació política
317-00101/11
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00102/11
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si·
tuació política
317-00103/11
Substanciació 21

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contractes amb 
clíniques privades que el Departament de Salut avaluarà per saber si hi ha hagut 
sobrecostos
311-00329/11
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les sospites relatives 
a sobrecostos en la derivació de pacients a clíniques privades
311-00330/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el brot de legionel·losi 
de l’octubre del 2016
311-00457/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de legionel·
losi del 2016
311-00458/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer 
front al brot de legionel·losi de l’octubre del 2016
311-00459/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol adoptat per 
a fer front al brot de legionel·losi de l’octubre del 2016
311-00460/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a pre·
venir l’aparició de nous casos de legionel·losi
311-00461/11
Substanciació 22

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de Barcelona com a 
destinació de turisme mèdic
314-01394/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos pressupostaris des·
tinats al turisme mèdic
314-01396/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’àmbit d’actuació de l’empresa de 
nova constitució FGCRAIL i de l’empresa dissolta FGC Mobilitat
314-05676/11
Resposta del Govern 23



BOPC 293
23 de desembre de 2016

Taula de contingut 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports destinats a cofinan·
çar les despeses de funcionament de les escoles bressol del curs 2007·2008 ençà
314-06057/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de places d’escoles 
bressol del curs 2007·2008 ençà
314-06058/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a detectar la radi·
calització gihadista als centres educatius
314-06068/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de l’Institut Montserrat Co·
lomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
314-06073/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació del pla i el calendari 
de les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovi·
res (Baix Llobregat)
314-06074/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació administrativa i pressu·
postària de les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve 
Sesrovires (Baix Llobregat)
314-06075/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar el projecte 
d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llo·
bregat), el 2017
314-06076/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’actuacions de les 
obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix 
Llobregat)
314-06077/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació als pressupostos 
del 2017 d’una partida per a iniciar les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat 
Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
314-06078/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la garantia de retorn del capital dels 
socis col·laboradors de la Cooperativa Agrícola de Cambrils fins el 2032
314-06116/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el cas 
que els beneficis de la Cooperativa Agrícola de Cambrils resultin insuficients i sobre 
la seva repercussió en l’activitat agrària
314-06117/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut del pla de viabilitat de 
la Cooperativa Agrícola de Cambrils pel que fa a estudis econòmics i bones pràc·
tiques de gestió
314-06118/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que poden condicio·
nar la gestió de l’activitat agrària incloses en el pla de viabilitat de la Cooperativa 
Agrícola de Cambrils
314-06119/11
Resposta del Govern 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors de les 
prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i de persones 
en espera de rebre·les, a la província de Barcelona en data del 31 d’agost de 2016
314-06186/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors de les 
prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i de persones 
en espera de rebre·les, a la província de Tarragona en data del 31 d’agost de 2016
314-06187/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors de les 
prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i de persones 
en espera de rebre·les, a la província de Girona en data del 31 d’agost de 2016
314-06188/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors de les 
prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i de persones en 
espera de rebre·les, a la província de Lleida en data del 31 d’agost de 2016
314-06189/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, re·
lativa a la dependència, a la província de Barcelona en data del 31 d’agost de 2016
314-06190/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, re·
lativa a la dependència, a la província de Tarragona en data del 31 d’agost de 2016
314-06191/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, re·
lativa a la dependència, a la província de Girona en data del 31 d’agost de 2016
314-06192/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència, a la província de Lleida en data del 31 d’agost de 2016
314-06193/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions reconegudes en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a persones que 
han mort abans que se’n fes efectiu el pagament, a la província de Barcelona en 
data del 31 d’agost de 2016
314-06194/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions reconegudes en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a persones que 
han mort abans que se’n fes efectiu el pagament, a la província de Tarragona en 
data del 31 d’agost de 2016
314-06195/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions reconegudes en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a persones que 
han mort abans que se’n fes efectiu el pagament, a la província de Girona en data 
del 31 d’agost de 2016
314-06196/11
Resposta del Govern 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions reconegudes en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a persones que 
han mort abans que se’n fes efectiu el pagament, a la província de Lleida en data 
del 31 d’agost de 2016
314-06197/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors de les 
prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i de persones 
en espera de rebre·les, a l’Hospitalet de Llobregat en data del 31 d’agost de 2016
314-06198/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, re·
lativa a la dependència, a l’Hospitalet de Llobregat en data del 31 d’agost de 2016
314-06199/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions reconegudes en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a persones que 
han mort abans que se’n fes efectiu el pagament, a l’Hospitalet de Llobregat en 
data del 31 d’agost de 2016
314-06200/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa de repetició de primer de 
primària del curs 2003·2004 al curs 2009·2010
314-06209/11 a  314-06340/11
Resposta conjunta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de la legis·
lació en matèria d’escola inclusiva
314-06343/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de la nor·
mativa que regula el funcionament de les unitats de suport a l’educació especial
314-06344/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’orientació a les famílies amb in·
fants amb necessitats educatives especials
314-06345/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’infants amb 
necessitats educatives especials del 2005 ençà
314-06346/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessi·
tats educatives especials que han acabat l’educació secundària obligatòria el 2016
314-06347/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que tenen 
unitats de suport a l’educació especial de primària
314-06348/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que tenen 
unitats de suport a l’educació especial de secundària
314-06349/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que no tenen 
unitats de suport a l’educació especial
314-06350/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes en llista d’es·
pera per a accedir a una unitat de suport a l’educació especial
314-06351/11
Resposta del Govern 52
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes per unitat de 
suport a l’educació especial
314-06352/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de professors d’una uni·
tat de suport a l’educació especial
314-06353/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes d’unitats 
de suport a l’educació especial que obtenen el títol d’educació secundària obligatòria
314-06354/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a derivar un 
alumne a una unitat de suport a l’educació especial
314-06355/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació curricular dels alumnes 
de les unitats de suport a l’educació especial
314-06356/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits de qualificació dels 
professionals de les unitats de suport a l’educació especial
314-06357/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que s’ha donat als 
professionals de les unitats de suport a l’educació especial els darrers deu anys
314-06358/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa de les unitats de su·
port a l’educació especial
314-06359/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que la inspecció edu·
cativa fa de les unitats de suport a l’educació especial
314-06360/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’unitats de su·
port a l’educació especial derivats a centres d’educació especial els darrers deu anys
314-06361/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que no tenen 
plaça en una unitat de suport a l’educació especial o en un centre d’educació especial
314-06362/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’increment de les uni·
tats de suport a l’educació especial
314-06363/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis i els drets dels alumnes 
de les unitats de suport a l’educació especial
314-06364/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a una 
unitat de suport a l’educació especial
314-06365/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titulació que obté un alumne que 
acaba la formació obligatòria en una unitat de suport a l’educació especial
314-06366/11
Resposta del Govern 55
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opcions formatives dels alum·
nes que acaben la formació obligatòria en una unitat de suport a l’educació especial
314-06367/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per als alumnes amb 
dificultats especials que no obtenen plaça en una unitat de suport a l’educació es·
pecial o en un centre d’educació especial
314-06369/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de categories a les uni·
tats de suport a l’educació especial
314-06370/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’orientació proporcionada als es·
tudiants de les unitats de suport a l’educació especial i a llurs famílies quan acaben 
l’ensenyament obligatori
314-06371/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de centres d’edu·
cació no obligatòria que tenen unitats de suport a l’educació especial
314-06376/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de joves amb ne·
cessitats d’educació especial que aconsegueix un lloc de treball a l’empresa privada
314-06385/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de joves amb neces·
sitats d’educació especial que aconsegueix un lloc de treball en organismes públics
314-06386/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb neces·
sitats d’educació especial a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) del 2005 ençà
314-06387/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessi·
tats d’educació especial a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) que han acabat 
l’ESO el 2016 i els que acabaran el 2017
314-06388/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’emplaçament de les 
unitats de suport a l’educació especial que hi ha a Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès)
314-06389/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes a les unitats de 
suport a l’educació especial amb relació als centres educatius que hi ha a Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-06390/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants amb dictamen 
aprovat que estan en llista d’espera per a obtenir una plaça a les unitats de suport 
a l’educació especial a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-06391/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants sense dictamen 
aprovat però amb necessitats especials detectades que estan en llista d’espera per 
a obtenir una plaça a les unitats de suport a l’educació especial a Santa Coloma 
de Gramenet (Barcelonès)
314-06392/11
Resposta del Govern 58
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins al Cos d’Ins·
pectors d’Educació
314-06396/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un expedient informa·
tiu a l’Escola Liceu Politècnic, de Rubí (Vallès Occidental), per denúncies d’adoc·
trinament religiós
314-06433/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació rebuda en diversos 
mitjans pel que fa al suïcidi d’una dona en règim d’aïllament al Centre Penitenciari 
Brians 1
314-06649/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de seguretat aplicats 
als presos en règim d’aïllament en cas de risc d’autòlisi al Centre Penitenciari Brians 1
314-06650/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb rela·
ció al nivell de benzè registrat per l’Índex Català de la Qualitat de l’Aire a Constantí 
el 29 de setembre de 2016
314-06666/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió de la Junta de 
Seguretat de Catalunya
314-06668/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de juntes locals de se·
guretat
314-06669/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió de cada junta 
local de seguretat
314-06670/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe tècnic de l’autorització a 
Cementos Molins per a incrementar el nombre de pneumàtics fora d’ús que incinera
314-06682/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de modificacions no 
substancials amb relació a la llicència de Cementos Molins per a incinerar pneu·
màtics fora d’ús
314-06683/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han demanat els informes del 
compliment dels límits d’emissió respecte a l’increment de la incineració de pneu·
màtics fora d’ús de Cementos Molins
314-06684/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han fet informes sobre la re·
percussió en les emissions atmosfèriques de l’increment de la incineració de pneu·
màtics fora d’ús de Cementos Molins
314-06685/11
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’informe de l’Agència de Resi·
dus de Catalunya té en compte els riscos associats a la combustió de pneumàtics 
fora d’ús
314-06686/11
Resposta del Govern 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió dels límits d’abocament 
que estableixi l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’autorització ambiental de l’abo·
cament de residus al clavegueram de Cementos Molins
314-06687/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de combois del servei 
de tren de rodalia adaptats per a persones amb discapacitat
314-06688/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de la xarxa del servei 
de rodalia adaptades per a persones amb discapacitat
314-06689/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes o denúncies relacio·
nades amb l’accessibilitat que ha rebut el Departament de Territori i Sostenibilitat 
del 2013 al 2015
314-06690/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de combois adaptats 
per a persones amb discapacitat que té previst d’introduir en el servei de tren de 
rodalia el 2016
314-06691/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del Pla d’accessibi·
litat de Rodalies de Catalunya en data de l’1 de novembre de 2016
314-06692/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els elements que indiquen que els 
trens del servei de rodalia són accessibles
314-06693/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de combois del servei 
de tren de rodalia adaptats per a persones amb discapacitat a cada línia
314-06694/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si tots els trens del servei de rodalia 
disposen d’un comboi adaptat per a persones amb discapacitat
314-06695/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper del Cos d’Agents Rurals 
amb relació als bous salvatges de l’illa dels Bous
314-06787/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions patrimonials dels 
sindicats de seguretat privada derivades de la Sentència 773/2016 del Tribunal Su·
prem
314-06805/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de compensació per 
responsabilitat patrimonial derivades de la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
314-06806/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans d’informació relatius a les 
tècniques de conducció quan neva
314-06838/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles elèctrics en 
circulació el 2015 i el 2016
314-06842/11
Resposta del Govern 73
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’avís existents en 
cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
314-06865/11
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla d’emergència 
i evacuació en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
314-06866/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de les unitats d’emer·
gència en cas d’activació d’un pla d’emergència i evacuació
314-06867/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’actuació i el 
temps de resposta entre l’avís d’emergència i l’activació del pla d’evacuació en cas 
de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
314-06868/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del servei Meteocat com a me·
canisme d’avís en casos de risc d’inundació per pluges torrencials
314-06869/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts per accident 
de tractor el 2016
314-06899/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts per accident 
de tractor els darrers cinc anys
314-06900/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a evitar les morts 
per accident de tractor
314-06901/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis fets amb relació als 
morts per accident de tractor
314-06902/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a inaugurar una 
residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
314-06903/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en el lliurament de l’obra 
d’una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
314-06904/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible sobrecost de les obres 
d’una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
314-06905/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que s’han 
presentat al concurs d’adjudicació del subministrament de mobiliari de la residència 
geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
314-06906/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques 
geriàtriques de Lleida (Segrià)
314-06907/11
Resposta del Govern 80
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament de purins de la gran·
ja porcina que es preveu de construir en una zona entre Sant Martí de Tous i Bell·
prat (Anoia)
314-07177/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de la localització de 
la granja porcina que es preveu de construir en una zona entre Sant Martí de Tous 
i Bellprat (Anoia)
314-07178/11
Resposta del Govern 81

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el governa·
ment de la Corporació
322-00095/11
Substanciació 81

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió de 
la Corporació
322-00096/11
Substanciació 82

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala·
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compartiment 
dels drets o la propietat dels formats de les produccions audiovisuals
322-00097/11
Substanciació 82

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la posada en 
marxa del Consell Professional de Programes
322-00098/11
Substanciació 82

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la implicació 
de la Corporació en la campanya «Casa nostra, casa vostra»
322-00099/11
Substanciació 82

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les audiències 
obtingudes el 2016 pels mitjans de comunicació de la Corporació
322-00100/11
Substanciació 83

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca·
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació 
pressupostària de la Corporació al tancament de l’exercici del 2016
322-00101/11
Substanciació 83

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspec·
tives amb relació a La Marató de TV3
322-00102/11
Substanciació 83

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la realització 
d’un programa amb format de concurs conjuntament amb la Federació d’Organis·
mes de Ràdio i Televisió Autonòmics
322-00103/11
Substanciació 83
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la contractació 
de produccions externes als mitjans de la Corporació
322-00105/11
Substanciació 84

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca·
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’informe 
Recomanacions sobre la cobertura informativa d’actes terroristes emès pel Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
322-00106/11
Substanciació 84

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte 
programa
322-00107/11
Substanciació 84

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte 
programa
322-00108/11
Substanciació 84

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca·
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dades 
d’audiència
322-00109/11
Substanciació 85

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pressupost 
de la Corporació
322-00110/11
Substanciació 85

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
les audiències de Catalunya Ràdio
323-00076/11
Substanciació 85

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el Telenotícies de TV3
323-00077/11
Substanciació 85

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
la valoració de les audiències de Catalunya Ràdio recollides a la tercera onada de 
l’Estudi General de Mitjans
323-00078/11
Substanciació 85

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els plans per a revertir la situació de les audiències
323-00079/11
Substanciació 86

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la proposta de Consell Professional de Programes
323-00080/11
Substanciació 86

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’augment de centres 
que imparteixen programes de formació i inserció adaptats per a alumnes d’educació 
especial a batxillerat, graus professionals i estudis universitaris els propers cinc anys
314-06377/11
Retirada 87
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2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els guardons 
rebuts a la darrera edició dels Premis Zoom d’Igualada
322-00104/11
Retirada 87

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conflicte entre la Vall 
Fosca i Endesa
310-00146/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats educatius
310-00147/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les activitats escolars i 
extraescolars
310-00148/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels serveis 
d’urgències hospitalàries
310-00149/11
Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la renda garantida de ciu·
tadania
310-00150/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats en l’àmbit 
de la salut mental
310-00151/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat de la tramitació dels 
ajuts a la paralització temporal de l’activitat pesquera del 2016
310-00152/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers resultats de 
les proves PISA
310-00153/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política cultural
310-00154/11
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 91

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si·
tuació política
317-00098/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s 91

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si·
tuació política i social
317-00099/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 91

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si·
tuació política
317-00100/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 92
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si·
tuació política
317-00101/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 92

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00102/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS 93

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si·
tuació política
317-00103/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 93

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mètodes que propo·
sarà al Govern de l’Estat perquè les proves PISA de matemàtiques, ciències, llengua 
espanyola i llengua anglesa siguin homologables amb la resta d’Espanya
311-00555/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
no es deixa triar la llengua per a fer les proves PISA
311-00556/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la certesa de les afirma·
cions relatives a la superioritat del nivell de llengua castellana dels alumnes catalans
311-00557/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
evitar la proliferació de comerços que ofereixen tractaments vitamínics i amb mine·
rals intravenosos no autoritzats
311-00566/11
Anunci: David Mejía Ayra, del GP C’s 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
garantir que els establiments sanitaris compleixen la normativa vigent
311-00567/11
Anunci: David Mejía Ayra, del GP C’s 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats dels alum·
nes catalans en matemàtiques i ciències
311-00568/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes amb els 
departaments educatius de Castellà i Lleó, Madrid, Astúries i La Rioja per a estu·
diar i importar les pràctiques que els ha permès tenir un millor rendiment educatiu
311-00569/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla per a millorar 
l’aprenentatge de matemàtiques i ciències dels alumnes catalans per a arribar a la 
mitjana espanyola en el rendiment educatiu
311-00570/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una afirmació de la 
consellera d’Ensenyament sobre el currículum i els exàmens de Catalunya
311-00571/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
la consellera d’Ensenyament considera negatiu que els alumnes sàpiguen calcular 
pendents i ho demostrin en un examen
311-00572/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 98



BOPC 293
23 de desembre de 2016

Taula de contingut 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la importància de dis·
cutir les diferents vies per a solucionar un problema matemàtic
311-00573/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’equips de 
radioteràpia
311-00574/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’equips de 
radiofreqüència estereotàxica per a tractar tumors cerebrals en els infants
311-00575/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants 
tractats amb un equip de radiofreqüència estereotàxica i el nombre d’infants que 
han sobreviscut a un tumor cerebral del 2008 ençà
311-00576/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de perso·
nes que són tractades diàriament per equips de radiofreqüència estereotàxica lineal
311-00577/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els equips de radio·
teràpia per a tractar el càncer infantil diferents dels equips de radiofreqüència es·
tereotàxica
311-00578/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inversió anual en la 
recerca contra el càncer infantil
311-00579/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les publicacions en re·
vistes científiques de la recerca contra el càncer infantil feta a Catalunya
311-00580/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat de fer repre·
sentacions teatrals d’obres com El setge de Cambrils del 1640 amb alumnes petits
311-00581/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’enfocament de la re·
presentació teatral del setge de Cambrils del 1640 per l’Escola Guillem Fortuny, de 
Cambrils
311-00582/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adequació al foment 
de la cultura de la pau de la representació teatral del setge de Cambrils del 1640 
per l’Escola Guillem Fortuny, de Cambrils
311-00583/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions perquè 
no es repeteixin fets com la representació teatral del setge de Cambrils del 1640 
per l’Escola Guillem Fortuny, de Cambrils
311-00584/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a evitar que el professor de l’Escola Guillem Fortuny, de Cambrils, que va orga·
nitzar la representació teatral del setge de Cambrils del 1640 continuï fent aquest 
tipus de representacions
311-00586/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 105



BOPC 293
23 de desembre de 2016

Taula de contingut 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de col·lapse 
als hospitals públics
311-00588/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
canviar la situació de col·lapse als hospitals públics
311-00589/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis organitzatius 
per a evitar la situació de col·lapse dels hospitals públics
311-00590/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sobreesforç que 
han de fer els treballadors dels hospitals públics arran de la situació de col·lapse 
d’aquests centres
311-00591/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes 
perquè no empitjori la situació dels hospitals públics quan arribi l’epidèmia de grip
311-00592/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 108

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre d’implantació de la T·Mobilitat i la 
previsió d’entrada en servei
314-07434/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi del contracte adjudicat el 
2014 per a implantar la T·Mobilitat després de l’anunci del retard en l’entrada en servei
314-07435/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els terminis legals 
per a augmentar el control del sistema públic·privat mitjançant l’Autoritat del Trans·
port Metropolità
314-07436/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels contractes formalit·
zats per a implantar la T·Mobilitat
314-07437/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades per a 
pal·liar els problemes derivats de la pobresa energètica amb càrrec als pressupos·
tos del 2015
314-07439/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les factures pagades a empreses 
subministradores de llum, gas i aigua per a pal·liar els problemes derivats de la po·
bresa energètica amb càrrec als pressupostos del 2015
314-07440/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de col·lapse als hospi·
tals públics
314-07441/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a canviar la si·
tuació de col·lapse als hospitals públics
314-07442/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis organitzatius per a evitar 
la situació de col·lapse dels hospitals públics
314-07443/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 112
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sobreesforç que han de fer els 
treballadors dels hospitals públics arran de la situació de col·lapse d’aquests centres
314-07444/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes perquè no 
empitjori la situació dels hospitals públics quan arribi l’epidèmia de grip
314-07445/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 337/
XI, sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des 
de la rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
314-07446/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos a les 
urgències hospitalàries dels centres del Siscat a Barcelona el 2016
314-07447/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a les ur·
gències hospitalàries dels centres del Siscat a Barcelona el 2016
314-07448/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps màxim d’espera a les ur·
gències hospitalàries i el nombre de pacients afectats pel temps d’espera als cen·
tres del Siscat a Barcelona el 2016
314-07449/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències 
ateses als centres hospitalaris del Siscat en el període 2010·2015
314-07450/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències 
ingressades als hospitals del Siscat en el període 2010·2015
314-07451/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències 
ambulatoris ateses als hospitals del Siscat en el període 2010·2015
314-07452/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’urgències ateses del 5 
al 12 de desembre de 2016 a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
314-07453/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’urgències ateses del 
5 al 12 de desembre de 2016 a l’Hospital del Mar, de Barcelona
314-07454/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mig i màxim d’espera a 
les urgències de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 de desem·
bre de 2016
314-07455/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i màxim d’espera a 
les urgències de l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07456/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions del ser·
vei d’urgències a planta a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 
de desembre de 2016
314-07457/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 118
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions del ser·
vei d’urgències a planta a l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 5 al 12 de desem·
bre de 2016
314-07458/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i màxim d’estada a 
les urgències dels pacients derivats a planta a l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 
5 al 12 de desembre de 2016
314-07459/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i màxim d’estada 
a les urgències dels pacients derivats a planta a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de 
Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07460/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del Govern amb 
relació a l’informe «World Energy Outlook (WEO) 2016» de l’Agència Internacional 
de l’Energia
314-07461/11
Formulació: Sergi Saladié Gil, del GP CUP-CC 120
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conflicte 
entre la Vall Fosca i Endesa
310-00146/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats 
educatius
310-00147/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
activitats escolars i extraescolars
310-00148/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
dels serveis d’urgències hospitalàries
310-00149/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la renda 
garantida de ciutadania
310-00150/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
prioritats en l’àmbit de la salut mental
310-00151/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat de la 
tramitació dels ajuts a la paralització temporal de l’activitat pesquera 
del 2016
310-00152/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers 
resultats de les proves PISA
310-00153/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
cultural
310-00154/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00098/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00099/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00100/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00101/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00102/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00103/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
contractes amb clíniques privades que el Departament de Salut 
avaluarà per saber si hi ha hagut sobrecostos
311-00329/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 283.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
sospites relatives a sobrecostos en la derivació de pacients a 
clíniques privades
311-00330/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 283.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el brot 
de legionel·losi de l’octubre del 2016
311-00457/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 283.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
casos de legionel·losi del 2016
311-00458/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 283.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a fer front al brot de legionel·losi de l’octubre del 2016
311-00459/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 283.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol adoptat per a fer front al brot de legionel·losi de l’octubre 
del 2016
311-00460/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 283.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a prevenir l’aparició de nous casos de legionel·losi
311-00461/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 283.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de 
Barcelona com a destinació de turisme mèdic
314-01394/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01394/11 i 314-
01396/11 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 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El Departament de Salut no destina cap tipus de recurs pressupostari a aquest 
projecte, ni diners públics a promoure els serveis de sanitat privada.

Barcelona, 15 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
pressupostaris destinats al turisme mèdic
314-01396/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01394/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’àmbit d’actuació de 
l’empresa de nova constitució FGCRAIL i de l’empresa dissolta FGC 
Mobilitat
314-05676/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05676/11 us in-
formo del següent:

FGCRAIL, SA es va constituir el 6 de maig de 2016. La Llei 38/2015, de 29 de 
setembre, del Sector Ferroviari obliga que les empreses que volen operar a la Xarxa 
que forma part de la Red Ferroviaria de Interés General, REFIG, actualment ges-
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tionada per Adif, han de disposar de llicència ferroviària i que per poder-la disposar 
han de ser una societat anònima.

Barcelona, 10 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports 
destinats a cofinançar les despeses de funcionament de les escoles 
bressol del curs 2007-2008 ençà
314-06057/11

Proponent: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06057/11 i 314-
06058/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Annex, us trameto, la relació amb l’evolució del nombre de places de llars d’in-
fants, amb la despesa executada per la creació de noves places de llars d’infants i 
la despesa executada pel cofinançament de les despeses de funcionament, durant el 
període comprès entre l’any 2007 i l’any 2015.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de places 
d’escoles bressol del curs 2007-2008 ençà
314-06058/11

Proponent: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06057/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a 
detectar la radicalització gihadista als centres educatius
314-06068/11

Proponent: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06068/11 us in-
formo del següent:

El passat 9 de juny de 2016 es va presentar el Protocol de prevenció, detecció i 
intervenció de processos de radicalització islamista als centres educatius (PRODE-
RAI-Comunitat Educativa), que té com a objectius principals la prevenció, detecció 
i intervenció dels processos de radicalització islamista violenta que es puguin pro-
duir en els centres educatius de Catalunya, i també, posa a l’abast dels centres edu-
catius tot un seguit d’orientacions i recursos per tal d’evitar que un alumne o alumna 
iniciï un procés de radicalització, a partir de la identificació dels factors de risc vin-
culats al desenvolupament personal, el context escolar, l’àmbit familiar i el context 
social que puguin originar aquestes conductes.

El Departament d’Ensenyament també posa a l’abast dels centres educatius el 
Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i discrimina-
ció, que dóna recursos per prevenir altres tipus de conductes radicals que puguin 
produir agressions com l’assetjament escolar contra alumnat per motius religiosos.

Pel que fa la intervenció educativa, el Protocol de prevenció, detecció i interven-
ció de processos de radicalització islamista als centres educatius (PRODERAI-Co-
munitat Educativa) ofereix orientacions i recursos per aturar i revertir el procés de 
radicalització, partint de la realitat personal de cada alumne i del seu context.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de l’Institut 
Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
314-06073/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06073/11, 314-
06074/11, 314-06075/11, 314-06076/11, 314-06077/11 i 314-06078/11 us informo del 
següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Departament d’Ensenyament elabora la planificació de construccions escolars 
d’acord amb les necessitats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària, donant 
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compliment als principis generals d’equitat, eficàcia, eficiència i economia establerts 
en els articles 196 i 197 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació del 
pla i el calendari de les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat 
Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
314-06074/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06073/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació 
administrativa i pressupostària de les obres d’ampliació de l’Institut 
Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
314-06075/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06073/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar 
el projecte d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant 
Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), el 2017
314-06076/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06073/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
d’actuacions de les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat 
Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
314-06077/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06073/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació 
als pressupostos del 2017 d’una partida per a iniciar les obres 
d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve 
Sesrovires (Baix Llobregat)
314-06078/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06073/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la garantia de retorn 
del capital dels socis col·laboradors de la Cooperativa Agrícola de 
Cambrils fins el 2032
314-06116/11

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06116/11, 314-
06117/11, 314-06118/11 i 314-06119/11 us informo del següent:

Les preguntes que fa el grup parlamentari parteixen del supòsit de que el DARP 
forma part de la Comissió de Seguiment del Pla de viabilitat de la cooperativa de 
Cambrils.

La Comissió de Seguiment del Pla de viabilitat de la cooperativa de Cambrils va 
ser constituïda en data de 2 d’agost de 2016 i està integrada per 5 membres, els quals 
són: 2 impositors de la plataforma, 2 impositors de la resta (un d’ells productor) i un 
representant de l’ASC (associació de seccions de crèdit). Per tant, el Departament 
d’Agricultura no en forma part d’aquesta Comissió.

Segons la legislació sobre les cooperatives, són societats que actuen amb ple-
na autonomia de gestió. Tota societat cooperativa ha de tenir els òrgans socials se-
güents: l’assemblea general, formada per tots els socis i, el Consell Rector. Els es-
tatuts socials poden preveure l’existència d’altres òrgans socials i determinar-ne les 
funcions, sense que, en cap cas, se’ls puguin atribuir les competències que la llei 
atribueix amb caràcter exclusiu a l’Assemblea General i al Consell Rector.

L’Assemblea General de la Cooperativa, constituïda vàlidament, és l’òrgan sobirà 
d’expressió de la voluntat social. Els seus acords són obligatoris per a tots els socis.

L’òrgan d’administració de la cooperativa és el Consell Rector. Corresponen al 
Consell Rector:

a) La representació i el govern de la societat cooperativa.
b) El control permanent i directe de la gestió de la direcció, quan escau.
c) La competència per a establir les directrius generals d’actuació de la coopera-

tiva, amb subordinació a la política fixada per l’assemblea general.
Encara que hagi delegat facultats o atorgat apoderaments, el Consell Rector con-

tinua sent el titular de les facultats delegades, i és responsable davant de la coopera-
tiva, els socis i tercers de la gestió portada a terme pels membres delegats. Això no 
obstant, la persona en qui es deleguen les facultats és responsable davant la coope-
rativa i els socis, en els termes que estableix el Codi Civil Català. En tot cas, no és 
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delegable la facultat del Consell Rector de controlar permanentment i directament 
la gestió empresarial que ha estat delegada.

A més, els membres del Consell Rector responen solidàriament, davant la coope-
rativa, davant dels socis i davant dels creditors de la societat, dels danys que causin 
per actes contraris a la llei o als estatuts o per actes duts a terme sense la diligència 
amb què han d’exercir el càrrec.

Tanmateix, des del DARP estem establint un seguit de mesures que van enca-
minades a millorar el valor afegit de les produccions i la gestió de la Cooperativa 
de Cambrils. Estem ultimant un pla estratègic per l’Oli amb DOP. Per tal de posar 
en valor els nostres olis aquest Pla es fa conjuntament amb tot el sector i servirà per 
impulsar una de les produccions més preuades de la Cooperativa de Cambrils ja que 
està integrada dins la DOP Siurana.

Barcelona, 13 de desembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes en el cas que els beneficis de la Cooperativa Agrícola de 
Cambrils resultin insuficients i sobre la seva repercussió en l’activitat 
agrària
314-06117/11

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06116/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut del 
pla de viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils pel que fa a 
estudis econòmics i bones pràctiques de gestió
314-06118/11

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06116/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
poden condicionar la gestió de l’activitat agrària incloses en el pla de 
viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils
314-06119/11

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06116/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
perceptors de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència, i de persones en espera de rebre-les, a la província 
de Barcelona en data del 31 d’agost de 2016
314-06186/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-06186/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-06186/11, 314-
06187/11, 314-06188/11, 314-06189/11, 314-06190/11, 314-06191/11, 314-06192/11, 
314-06192/11, 314-06193/11, 314-06194/11, 314-06195/11, 314-06196/11, 314-
06197/11, 314-06198/11, 314-06199/11, 314-06200/11

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us informo del seguit de preguntes que feu en el conjunt de taules que us poso 
a continuació:

Beneficiaris i prestacions a 30.9.2016

Prestacions i serveis Barce -
lona

Girona Lleida Tarra-
gona

Terres 
de l’Ebre

Total

Cuidador no professional 58.849 8.186 5.576 6.492 4.713 83.816

Serveis 75.361 7.866 5.907 6.958 2.125 98.217

Assistent personal 36 2 4 3 3 48

Centre dia discapacitat 3.453 606 491 520 167 5.237

Centre dia gent gran 4.713 555 452 562 333 6.615

Hospital de dia 20 5 5 1 31

Llarga estada salut mental 595 3 19 428 1 1.046

Llar residència 1.762 242 444 192 97 2.737

Habitatges MM 404 24 35 33 496

Residència discapacitats 2.600 450 457 379 49 3.935

Residència gent gran 117.870 2.746 2.227 2.539 893 26.275

Ajuda a domicili 19.011 1.218 697 1.193 386 22.505

Sociosanitari 1.243 265 107 246 37 1.898

Teleassistència 14.945 786 245 315 6 16.297

Vinculada a centre de dia 480 41 67 65 34 687

Vinculada a residència 7.577 750 590 352 113 9.382

Vinculada a SAD 652 173 72 126 5 1.028

Total prestacions/serveis 134.210 16.052 11.483 13.450 6.838 182.033

Beneficiaris 103.396 13.687 10.169 12.049 6.176 145.477
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Beneficiaris i prestacions a l’Hospitalet de Llobregat a 30.9.2016

Prestacions i serveis

Prestació cuidador no professional 2.790

SERVEIS 3.663

Assistent personal

Centre de dia discapacitats 144

Centre de dia Gent gran 331

Hospital de dia

Llarga estada salut mental 28

Llar residència 39

Habitatges MM 3

Residència discapacitats 99

Residència gent gran 555

Ajuda a domicili 875

Sociosanitari 144

Teleassistència 1.252

Vinculada a centre de dia 13

Vinculada a residència 165

Vinculada a SAD 15

Total prestacions/serveis 6.453

Beneficiaris 4.603

Pel què fa als PIA en tràmit a 30.9.2016 i els que estan fora de termini us espe-
cifico que:

Barcelona

Resolts 194.086 82,03 %

En tràmit 42.516 17,97 %

 Girona

Resolts 27.167 85,93%

En tràmit 4.447 14,07%

 Lleida

Resolts 19.106 85,47%

En tràmit 3.248 14,53%

 Tarragona

Resolts 21.316 89,71%

En tràmit 2.446 10,29%

 Terres de l’Ebre

Resolts 11.388 86,65%

En tràmit 1.755 13,35%

 L’Hospitalet de Llobregat

Resolts 8.186 81,83%

En tràmit 1.818 18,17%
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Persones que han causat exitus per províncies: 

Any 
defunció Barcelona Girona Lleida Tarragona

Terres 
de l’Ebre

Hospitalet 
de Llobregat

2007 259 15 8 35 13 7

2008 2.149 260 150 211 91 100

2009 2.151 90 187 163 91 81

2010 1.371 69 51 94 23 23

2011 908 29 22 51 22 15

2012 292 18 61 25 10 6

2013 115 25 16 15 5 5

2014 174 29 3 20 10 7

2015 494 28 20 13 12 18

2016 302 17 4 9 3 21

Per altra banda l’informo que la prestació econòmica de cuidador no professional 
que té data d’efectes a partir de 14/07/2012, i a qui se’ls aplica una suspensió de com 
a màxim 2 anys, i que són defunció abans d’aquests 2 anys. En aquesta casuística 
no tenen dret a rebre cap endarreriment i per tant, és la única casuística on la per-
sona, encara que tingui el PIA fet no podria arribar a cobrar si mort abans. La resta 
de casos, encara que la persona no ho arribi a cobrar, ho faria la família si sol·licita 
meritades i no percebudes.

Per altra banda, l’informem que el volum de quantitats inferiors a 1000€ és de 
12.129 persones, de les quals 8.403 no han demanat meritades i no percebudes.

Per últim, pel què fa a l’import total que ha estat abonat als legítims hereus dels 
beneficiaris difunts en data 31 d’agost de 2016 ha estat de 115.992.532,90 euros i re-
presenten 48.382 usuaris/es.

Barcelona, 28 de novembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
perceptors de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència, i de persones en espera de rebre-les, a la província 
de Tarragona en data del 31 d’agost de 2016
314-06187/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
perceptors de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència, i de persones en espera de rebre-les, a la província 
de Girona en data del 31 d’agost de 2016
314-06188/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.



BOPC 293
23 de desembre de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
perceptors de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència, i de persones en espera de rebre-les, a la província 
de Lleida en data del 31 d’agost de 2016
314-06189/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a la província 
de Barcelona en data del 31 d’agost de 2016
314-06190/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a la província 
de Tarragona en data del 31 d’agost de 2016
314-06191/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a la província 
de Girona en data del 31 d’agost de 2016
314-06192/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a la província 
de Lleida en data del 31 d’agost de 2016
314-06193/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions 
reconegudes en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència, a persones que han mort abans que se’n fes efectiu el 
pagament, a la província de Barcelona en data del 31 d’agost de 2016
314-06194/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions 
reconegudes en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència, a persones que han mort abans que se’n fes efectiu el 
pagament, a la província de Tarragona en data del 31 d’agost de 2016
314-06195/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions 
reconegudes en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència, a persones que han mort abans que se’n fes efectiu el 
pagament, a la província de Girona en data del 31 d’agost de 2016
314-06196/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions 
reconegudes en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència, a persones que han mort abans que se’n fes efectiu el 
pagament, a la província de Lleida en data del 31 d’agost de 2016
314-06197/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
perceptors de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència, i de persones en espera de rebre-les, a l’Hospitalet 
de Llobregat en data del 31 d’agost de 2016
314-06198/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a l’Hospitalet 
de Llobregat en data del 31 d’agost de 2016
314-06199/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions 
reconegudes en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència, a persones que han mort abans que se’n fes efectiu el 
pagament, a l’Hospitalet de Llobregat en data del 31 d’agost de 2016
314-06200/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06186/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa de repetició 
de primer de primària del curs 2003-2004 al curs 2009-2010
314-06209/11 a  314-06340/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN

Reg. 45713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06209/11 314-06210/11, 
314-06211/11, 314-06212/11, 314-06213/11, 314-06214/11, 314-06215/11, 314-06216/11, 
314-06217/11, 314-06218/11, 314-06219/11, 314-06220/11, 314-06221/11, 314-06222/11, 
314-06223/11, 314-06224/11, 314-06225/11, 314-06226/11, 314-06227/11, 314-06228/11, 
314-06229/11 314-06230/11, 314-06231/11, 314-06232/11, 314-06233/11, 314-06234/11, 
314-06235/11, 314-06236/11, 314-06237/11, 314-06238/11, 314-06239/11, 314-06240/11, 
314-06241/11, 314-06242/11, 314-06243/11, 314-06244/11, 314-06245/11, 314-06246/11, 
314-06247/11, 314-06248/11, 314-06249/11, 314-06250/11, 314-06251/11, 314-06252/11, 
314-06253/11, 314-06254/11, 314-06255/11, 314-06256/11, 314-06257/11, 314-06258/11, 
314-06259/11, 314-06260/11, 314-06261/11, 314-06262/11, 314-06263/11, 314-06264/11, 
314-06265/11, 314-06266/11, 314-06267/11, 314-06268/11, 314-06269/11, 314-06270/11, 
314-06271/11, 314-06272/11, 314-06273/11, 314-06274/11, 314-06275/11, 314-06276/11, 
314-06277/11, 314-06278/11, 314-06279/11, 314-06280/11, 314-06281/11, 314-06282/11, 
314-06283/11, 314-06284/11, 314-06285/11, 314-06286/11, 314-06287/11, 314-06288/11, 
314-06289/11, 314-06290/11, 314-06291/11, 314-06292/11, 314-06293/11, 314-06294/11, 
314-06295/11, 314-06296/11, 314-06297/11, 314-06298/11, 314-06299/11, 314-06300/11, 
314-06301/11, 314-06302/11, 314-06303/11, 314-06304/11, 314-06305/11, 314-06306/11, 
314-06307/11, 314-06308/11, 314-06309/11, 314-06310/11, 314-06311/11, 314-06312/11, 
314-06313/11, 314-06314/11, 314-06315/11, 314-06316/11, 314-06317/11, 314-06318/11, 
314-06319/11, 314-06320/11, 314-06321/11, 314-06322/11, 314-06323/11, 314-06324/11, 
314-06325/11, 314-06326/11, 314-06327/11, 314-06328/11, 314-06329/11, 314-06330/11, 
314-06331/11, 314-06332/11, 314-06333/11, 314-06334/11, 314-06335/11, 314-06336/11, 
314-06337/11, 314-06338/11, 314-06339/11 i 314-06340/11 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 ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la 
informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Annex, us trameto, les dades corresponents a les taxes de repetició de cada Ser-
vei Territorial d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona, desglossat 
per curs escolar, per nivell d’ensenyament i per titularitat dels centres educatius.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Annex

Taxa de repetició Educació Primària Barcelona ciutat-Consorci

Taxa de repetició

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer 1,19 1,25 1,09 1,14 1,18 0,94 1,11 0,92 0,95 0,89 0,96 0,97 0,83

Segon 1,35 1,49 1,32 1,50 1,38 1,51 1,49 1,21 1,32 1,32 1,12 1,03 1,02

Tercer 0,63 0,70 0,73 0,79 0,70 0,86 0,98 0,79 0,75 0,62 0,58 0,68 0,60

Quart 1,12 1,01 1,06 1,04 1,21 1,29 1,35 1,13 1,04 1,05 0,78 0,82 0,76

Cinquè 0,67 0,68 0,63 0,93 0,89 1,14 1,19 0,96 0,96 0,79 0,72 0,64 0,56

Sisè 1,23 1,31 1,38 1,70 1,32 1,85 1,93 1,53 1,34 1,05 1,00 0,92 0,81

Taxa de repetició centres públics

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer 1,61 1,54 1,40 1,80 1,50 1,20 1,46 0,99 1,02 1,15 1,47 1,20 1,10

Segon 1,68 1,85 1,56 1,78 1,65 1,80 1,80 1,38 1,89 1,95 1,63 1,35 1,27

Tercer 0,72 0,81 0,84 0,84 0,64 1,04 1,23 0,86 0,89 0,95 0,82 0,90 0,79

Quart 1,13 0,95 1,04 0,94 1,18 1,31 1,46 1,20 1,09 1,32 0,87 1,16 0,94

Cinquè 0,67 0,71 0,56 0,83 0,80 1,34 1,26 1,15 0,95 0,94 0,80 0,79 0,75

Sisè 1,04 1,19 1,17 1,45 1,26 1,96 2,12 1,20 1,39 1,22 1,09 0,67 0,74

Taxa de repetició centres privats concertats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer 0,66 0,87 0,69 0,72 0,99 0,76 0,91 0,91 0,92 0,72 0,59 0,82 0,60

Segon 0,97 1,04 1,01 1,34 1,22 1,37 1,32 1,12 0,97 0,90 0,77 0,81 0,87

Tercer 0,52 0,56 0,58 0,79 0,76 0,78 0,81 0,76 0,65 0,42 0,41 0,54 0,48

Quart 1,14 1,11 1,12 1,13 1,26 1,31 1,33 1,12 1,03 0,90 0,74 0,60 0,65

Cinquè 0,69 0,65 0,73 1,02 0,96 1,04 1,19 0,85 1,00 0,70 0,68 0,56 0,42

Sisè 1,46 1,48 1,68 1,88 1,40 1,83 1,87 1,78 1,32 0,95 0,96 1,11 0,86

Taxa de repetició centres privats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer 0,22 0,40 0,00 0,36 0,35 0,65 0,00 0,00 0,35 0,00 0,36 0,00 0,69

Segon 0,11 0,41 0,51 0,71 0,68 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,41 0,34 0,00

Tercer 0,34 0,29 0,51 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,67 0,00 0,68 0,00 0,00

Quart 0,35 0,57 0,53 0,41 0,39 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cinquè 0,34 0,29 0,40 0,42 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,39 0,00 0,74

Sisè 1,50 0,85 0,94 0,93 0,00 0,00 0,00 0,81 0,86 0,40 0,38 0,35 0,84

Taxa de repetició Educació Primària Girona

Taxa de repetició

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer 1,36 1,29 1,56 1,70 1,22 1,14 1,10 1,00 1,38 1,19 0,85 1,13 1,06

Segon 1,62 1,08 1,91 1,61 1,37 1,32 1,33 1,17 1,19 1,17 1,15 1,48 1,32

Tercer 0,90 0,81 0,85 0,96 0,59 0,96 0,79 0,50 0,83 0,68 0,61 0,81 0,74

Quart 0,90 1,18 0,95 1,21 1,20 0,89 0,91 0,70 0,76 0,68 0,95 0,83 0,85

Cinquè 0,73 0,75 0,59 0,78 0,55 0,80 1,03 1,08 0,75 0,61 0,50 0,53 0,39

Sisè 1,71 1,88 1,16 1,18 1,18 0,93 1,03 0,81 0,88 0,77 0,60 0,73 0,53
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Taxa de repetició centres públics

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer 1,69 1,42 1,84 1,99 1,22 1,12 1,16 0,98 1,42 1,34 0,99 1,32 1,13

Segon 1,98 1,38 2,13 1,93 1,43 1,44 1,37 1,25 1,21 1,36 1,29 1,57 1,47

Tercer 1,04 0,93 0,94 0,98 0,55 1,07 0,80 0,51 0,94 0,72 0,73 0,85 0,78

Quart 1,12 1,32 1,06 1,36 1,27 1,58 0,94 0,72 0,87 0,68 1,10 0,98 0,93

Cinquè 0,66 0,86 0,66 0,85 0,49 0,76 1,10 1,07 0,81 0,70 0,51 0,60 0,40

Sisè 1,99 2,19 1,28 1,22 1,42 0,82 0,90 0,79 0,88 0,83 0,66 0,75 0,62

Taxa de repetició centres privats concertats

Curs  03-04  04-05  05-06  06-07  07-08  08-09  09-10  10-11  11-12  12-13  13-14  14-15 15-16

Primer 0,63 1,01 0,84 0,96 1,33 1,14 0,95 1,14 1,32 0,64 0,32 0,39 0,82

Segon 0,74 0,31 1,43 0,64 1,09 1,00 1,22 0,98 1,02 0,51 0,52 1,07 0,76

Tercer 0,59 0,46 0,61 0,94 0,69 0,69 0,82 0,53 0,39 0,57 0,19 0,58 0,76

Quart 0,38 0,84 0,65 0,81 1,00 0,63 0,82 0,64 0,39 0,52 0,31 0,25 0,44

Cinquè 0,98 0,50 0,45 0,66 0,68 1,00 0,87 1,19 0,57 0,33 0,51 0,31 0,37

Sisè 0,96 0,79 0,93 0,96 0,45 1,17 1,47 0,94 0,82 0,63 0,45 0,51 0,12

Taxa de repetició centres privats

Curs  03-04  04-05  05-06  06-07  07-08  08-09  09-10  10-11  11-12  12-13  13-14  14-15 15-16

Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segon 0,00 0,70 0,00 1,47 2,19 0,00 0,76 0,00 2,22 0,00 1,49 1,35 0,00

Tercer 0,00 0,81 0,68 0,64 0,83 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 1,37 0,00

Quart 0,00 0,00 0,79 1,24 0,72 0,00 0,75 0,77 0,00 2,40 1,40 0,63 0,00

Cinquè 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sisè 2,59 5,07 0,00 2,26 1,52 2,21 0,69 0,00 1,48 0,00 0,00 2,13 1,42

Taxa de repetició Educació Primària Lleida

Taxa de repetició

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer 2,28 2,37 2,69 2,82 2,32 2,09 3,12 3,31 2,66 2,43 2,43 2,70 2,89

Segon 2,20 2,37 2,38 2,64 2,92 2,47 2,53 2,19 2,22 2,42 2,03 2,25 2,09

Tercer 0,98 1,09 1,33 1,19 1,42 1,72 1,52 1,24 1,30 1,20 1,52 1,64 1,72

Quart 1,40 1,06 1,41 1,60 2,12 1,69 1,36 1,56 1,48 1,45 1,52 1,41 1,22

Cinquè 0,81 0,89 0,95 0,96 1,18 1,48 1,43 1,57 1,23 1,64 1,42 1,39 1,52

Sisè 1,82 1,74 1,64 1,49 1,49 1,64 1,97 1,12 2,05 1,75 1,50 1,45 1,07

Taxa de repetició centres públics

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer 2,97 2,87 3,25 3,11 2,88 2,24 3,64 4,17 3,24 2,92 2,88 3,25 3,32

Segon 2,78 2,70 3,12 3,08 3,52 2,89 2,92 2,70 2,71 3,09 2,46 2,74 2,38

Tercer 1,21 1,49 1,58 1,44 1,68 1,95 1,76 1,39 1,67 1,47 1,77 1,76 1,90

Quart 1,19 1,16 1,56 1,80 2,44 2,06 1,58 1,58 1,73 1,81 1,79 1,50 1,38

Cinquè 0,85 1,13 1,10 0,90 1,37 1,74 1,63 1,97 1,43 2,05 1,75 1,73 1,15

Sisè 1,63 2,07 1,90 1,74 1,82 1,75 1,83 1,07 2,32 2,11 1,72 1,66 1,31
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Taxa de repetició centres privats concertats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer 0,53 1,11 1,28 2,04 0,82 1,68 1,68 0,76 0,85 0,79 0,90 0,80 1,39

Segon 0,74 1,54 0,50 1,48 1,33 1,35 1,49 0,75 0,76 0,38 0,60 0,60 1,10

Tercer 0,42 0,10 0,07 0,58 0,77 1,12 0,85 0,74 0,28 0,38 0,77 1,23 1,16

Quart 0,70 0,80 1,02 1,09 1,33 0,75 0,78 1,52 0,82 0,47 0,69 1,07 0,71

Cinquè 0,69 0,30 0,60 1,09 0,69 0,84 0,89 0,48 0,76 0,55 0,48 0,39 2,64

Sisè 2,25 0,96 0,98 0,88 0,68 1,34 2,34 1,26 1,35 0,76 0,93 0,87 0,39

Taxa de repetició centres privats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · · · · · · · ·

Segon · · · · · · · · · · · · ·

Tercer · · · · · · · · · · · · ·

Quart · · · · · · · · · · · · ·

Cinquè · · · · · · · · · · · · ·

Sisè · · · · · · · · · · · · ·

Taxa de repetició Educació Primària Tarragona

Taxa de repetició

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer 2,11 2,78 2,00 1,66 1,49 1,69 1,89 1,80 1,75 1,50 1,78 1,38 1,68

Segon 2,16 2,36 2,28 2,05 1,86 2,68 2,37 1,86 2,53 1,88 2,38 1,93 1,78

Tercer 1,34 1,45 1,42 1,14 1,16 1,51 1,43 1,18 1,53 1,04 1,04 1,21 1,20

Quart 1,99 2,05 1,83 1,65 1,08 1,69 2,09 1,47 1,60 1,71 1,79 1,70 1,01

Cinquè 1,38 0,95 1,08 1,06 1,11 1,80 1,64 1,49 1,41 1,03 0,94 0,86 1,13

Sisè 1,89 2,00 2,28 1,52 1,44 1,81 2,05 1,67 1,82 1,40 1,44 1,33 1,13

Taxa de repetició centres públics

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer 2,57 3,20 2,25 1,83 1,72 1,75 2,08 2,09 2,04 1,67 1,95 1,59 1,89

Segon 2,54 2,60 2,65 2,01 2,15 2,89 2,99 2,17 3,00 2,18 2,64 2,16 0,21

Tercer 1,32 1,65 1,41 1,05 1,40 1,77 1,70 1,45 1,79 1,14 1,15 1,37 1,33

Quart 2,13 2,43 1,95 1,71 1,17 1,84 2,39 1,71 1,81 1,99 2,12 1,96 1,19

Cinquè 1,61 1,10 1,13 1,07 1,17 1,80 1,77 1,62 1,60 1,09 1,01 0,82 1,32

Sisè 1,89 2,41 2,37 1,55 1,56 1,84 1,97 1,64 1,99 1,42 1,50 1,49 1,15

Taxa de repetició centres privats concertats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer 0,91 1,55 1,23 1,16 0,86 1,52 1,33 0,91 0,83 0,94 1,24 0,73 1,01

Segon 1,18 1,71 1,20 2,04 1,12 1,68 0,66 0,92 1,04 0,94 1,57 1,22 0,89

Tercer 1,38 0,93 1,47 1,41 0,52 0,80 0,67 0,42 0,74 0,73 0,71 0,64 0,81

Quart 1,62 1,06 1,49 1,50 0,85 1,30 1,29 0,79 1,02 0,87 0,73 0,93 0,46

Cinquè 0,80 0,57 0,94 1,03 0,97 1,81 1,29 1,12 0,85 0,86 0,73 0,97 0,58

Sisè 1,88 0,95 2,06 1,42 1,15 1,72 2,24 1,75 1,37 1,32 1,28 0,90 1,09
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Taxa de repetició centres privats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · · · · · · 0,00 0,00

Segon · · · · · · · · · · · 0,00 0,00

Tercer · · · · · · · · · · · 4,55 0,00

Quart · · · · · · · · · · · 0,00 0,00

Cinquè · · · · · · · · · · · 0,00 0,00

Sisè · · · · · · · · · · · 0,00 0,00

Taxa de repetició Educació Primària Barcelona comarques

Taxa de repetició

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 0,98 0,42 1,48 1,09 1,27 1,26 1,38 1,05 1,18

Segon · · · · 1,70 0,69 1,40 1,54 1,39 1,64 1,48 1,54 1,56

Tercer · · · · 0,78 0,50 1,22 1,08 0,98 0,73 1,01 0,99 0,95

Quart · · · · 1,34 0,54 1,40 1,10 1,35 1,32 1,16 1,32 0,81

Cinquè · · · · 0,55 0,52 0,99 1,18 1,01 0,66 0,92 0,71 0,89

Sisè · · · · 1,49 0,73 1,48 1,46 1,28 1,31 1,06 0,91 0,98

Taxa de repetició centres públics

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 1,07 0,41 1,68 1,14 1,42 1,45 1,63 1,24 1,27

Segon · · · · 1,96 0,77 1,38 1,63 1,68 1,82 1,73 1,82 1,87

Tercer · · · · 0,75 0,46 1,22 0,90 1,18 0,86 0,96 1,04 1,09

Quart · · · · 1,38 0,44 1,35 1,09 1,23 1,47 1,37 1,38 0,96

Cinquè · · · · 0,44 0,44 0,91 1,01 0,98 0,73 0,98 0,59 0,81

Sisè · · · · 1,42 0,54 1,28 1,07 1,20 0,97 0,81 0,76 0,94

Taxa de repetició centres privats concertats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 0,83 0,44 1,15 0,99 0,99 0,90 0,82 0,68 1,01

Segon · · · · 1,22 0,55 1,44 1,35 0,86 1,27 1,00 0,99 0,97

Tercer · · · · 0,85 0,60 1,22 1,34 0,64 0,47 1,11 0,90 0,66

Quart · · · · 1,29 0,72 1,49 1,12 1,57 1,05 0,77 1,21 0,53

Cinquè · · · · 0,75 0,69 1,12 1,48 1,08 0,55 0,82 0,95 1,03

Sisè · · · · 1,67 1,10 1,79 2,02 1,43 1,89 1,50 1,18 1,07

Taxa de repetició centres privats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segon · · · · 0,46 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tercer · · · · 0,49 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quart · · · · 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cinquè · · · · 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sisè · · · · 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Taxa de repetició Educació Primària Baix Llobregat – Anoia

Taxa de repetició

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 0,69 · · · · · · · ·

Segon · · · · 1,35 · · · · · · · ·

Tercer · · · · 0,41 · · · · · · · ·

Quart · · · · 1,05 · · · · · · · ·

Cinquè · · · · 0,56 · · · · · · · ·

Sisè · · · · 1,08 · · · · · · · ·

Taxa de repetició centres públics

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 0,77 · · · · · · · ·

Segon · · · · 1,40 · · · · · · · ·

Tercer · · · · 0,31 · · · · · · · ·

Quart · · · · 1,11 · · · · · · · ·

Cinquè · · · · 0,35 · · · · · · · ·

Sisè · · · · 0,80 · · · · · · · ·

Taxa de repetició centres privats concertats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 0,52 · · · · · · · ·

Segon · · · · 1,24 · · · · · · · ·

Tercer · · · · 0,65 · · · · · · · ·

Quart · · · · 0,91 · · · · · · · ·

Cinquè · · · · 0,96 · · · · · · · ·

Sisè · · · · 1,70 · · · · · · · ·

Taxa de repetició centres privats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 0,00 · · · · · · · ·

Segon · · · · 0,00 · · · · · · · ·

Tercer · · · · 0,00 · · · · · · · ·

Quart · · · · 0,00 · · · · · · · ·

Cinquè · · · · 1,69 · · · · · · · ·

Sisè · · · · 0,00 · · · · · · · ·

Taxa de repetició Educació Primària Baix Llobregat

Taxa de repetició

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · 0,75 0,69 0,66 0,59 0,79 0,80 0,71

Segon · · · · · · 1,03 1,00 1,18 1,04 1,14 1,38 1,25

Tercer · · · · · · 0,79 0,43 0,41 0,52 0,52 0,48 0,59

Quart · · · · · · 0,86 0,75 0,87 0,78 0,83 0,84 0,69

Cinquè · · · · · · 0,71 0,42 0,51 0,44 0,59 0,44 0,76

Sisè · · · · · · 1,21 0,95 0,85 0,88 0,86 0,74 0,63
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Taxa de repetició centres públics

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · 0,72 0,67 0,77 0,60 0,84 0,90 0,76

Segon · · · · · · 1,18 1,08 1,18 1,25 1,29 1,55 1,53

Tercer · · · · · · 0,96 0,49 0,43 0,59 0,50 0,48 0,73

Quart · · · · · · 0,95 0,71 0,85 0,87 0,71 0,92 0,84

Cinquè · · · · · · 0,69 0,36 0,47 0,44 0,64 0,50 0,84

Sisè · · · · · · 1,20 0,78 0,70 0,86 0,85 0,79 0,58

Taxa de repetició centres privats concertats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · 0,83 0,78 0,36 0,59 0,66 0,53 0,52

Segon · · · · · · 0,64 0,83 1,23 0,50 0,75 0,97 0,48

Tercer · · · · · · 0,37 0,23 0,37 0,32 0,62 0,53 0,22

Quart · · · · · · 0,66 0,89 0,96 0,56 1,21 0,67 0,30

Cinquè · · · · · · 0,76 0,57 0,65 0,46 0,50 0,31 0,57

Sisè · · · · · · 1,25 1,37 1,26 0,97 0,91 0,63 0,79

Taxa de repetició centres privats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90

Segon · · · · · · 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tercer · · · · · · 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quart · · · · · · 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cinquè · · · · · · 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sisè · · · · · · 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxa de repetició Educació Primària Terres de l’Ebre

Taxa de repetició

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 2,50 2,24 2,14 1,83 1,49 2,00 1,27 1,47 1,27

Segon · · · · 2,85 2,82 2,02 1,73 1,45 1,79 1,93 1,44 1,32

Tercer · · · · 1,25 1,79 1,37 1,87 1,52 1,80 1,52 1,76 1,02

Quart · · · · 1,38 2,03 1,92 1,37 2,11 1,79 2,63 1,70 0,63

Cinquè · · · · 1,10 2,02 1,41 1,17 1,77 1,42 1,58 1,73 1,49

Sisè · · · · 2,62 3,09 2,66 2,03 2,11 2,01 1,95 1,76 1,27

Taxa de repetició centres públics

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 2,64 2,45 2,22 2,07 1,62 2,18 1,31 1,60 1,44

Segon · · · · 2,94 3,13 2,15 1,82 1,50 2,02 2,17 1,44 1,50

Tercer · · · · 1,27 2,02 1,55 2,05 1,72 2,03 1,60 1,93 1,09

Quart · · · · 1,36 2,08 1,98 1,43 2,13 2,03 2,64 1,87 0,58

Cinquè · · · · 0,82 2,23 1,39 1,26 1,69 0,16 1,53 1,96 1,63

Sisè · · · · 2,65 3,26 2,83 1,91 2,27 0,20 2,10 1,93 1,24

Fascicle segon
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Taxa de repetició centres privats concertats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 1,52 0,53 1,49 0,00 0,49 0,50 0,95 0,48 0,00

Segon · · · · 2,14 0,49 1,01 1,01 1,02 0,00 0,00 1,44 0,00

Tercer · · · · 1,10 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,97 0,47 0,48

Quart · · · · 1,54 1,56 1,47 0,95 1,97 0,00 2,51 0,47 0,97

Cinquè · · · · 3,16 0,48 1,55 0,50 2,38 0,00 1,97 0,00 0,47

Sisè · · · · 2,43 1,94 1,42 2,99 0,96 1,95 0,95 0,50 1,49

Taxa de repetició centres privats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · · · · · · · ·

Segon · · · · · · · · · · · · ·

Tercer · · · · · · · · · · · · ·

Quart · · · · · · · · · · · · ·

Cinquè · · · · · · · · · · · · ·

Sisè · · · · · · · · · · · · ·

Taxa de repetició Educació Primària Vallès Occidental

Taxa de repetició

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 0,73 0,64 0,71 0,49 0,57 0,64 0,65 0,72 0,47

Segon · · · · 1,13 1,03 1,18 0,88 0,85 1,01 0,97 0,91 0,78

Tercer · · · · 0,50 0,66 0,67 0,47 0,33 0,52 0,54 0,43 0,40

Quart · · · · 0,88 0,88 0,84 0,66 0,58 0,60 0,74 0,57 0,45

Cinquè · · · · 0,61 0,66 0,71 0,55 0,64 0,73 0,33 0,34 0,40

Sisè · · · · 1,05 1,15 1,09 0,83 0,74 0,75 0,49 0,50 0,35

Taxa de repetició centres públics

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 0,84 0,71 0,75 0,60 0,69 0,73 0,82 0,78 0,45

Segon · · · · 1,42 1,34 1,15 0,94 0,97 1,23 1,03 0,96 0,89

Tercer · · · · 0,47 0,74 0,77 0,58 0,44 0,53 0,59 0,42 0,34

Quart · · · · 0,86 0,84 0,76 0,77 0,68 0,56 0,78 0,63 0,42

Cinquè · · · · 0,61 0,66 0,61 0,55 0,62 0,77 0,33 0,29 0,39

Sisè · · · · 0,79 1,02 0,89 0,72 0,55 0,62 0,40 0,43 0,29

Taxa de repetició centres privats concertats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 0,58 0,54 0,41 0,32 0,34 0,51 0,32 0,62 0,44

Segon · · · · 0,70 0,45 0,98 0,79 0,65 0,61 0,95 0,87 0,58

Tercer · · · · 0,59 0,53 0,38 0,29 0,13 0,56 0,48 0,50 0,55

Quart · · · · 0,96 0,98 0,88 0,48 0,41 0,72 0,73 0,51 0,50

Cinquè · · · · 1,64 0,68 0,68 0,60 0,73 0,70 0,37 0,46 0,45

Sisè · · · · 1,54 1,39 1,19 1,02 1,10 1,04 0,68 0,65 0,51
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Taxa de repetició centres privats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · 0,00 0,00 1,13 0,00 0,31 0,00 0,00 0,36 1,43

Segon · · · · 0,00 0,87 0,38 0,63 0,32 0,00 0,00 0,00 0,34

Tercer · · · · 0,00 0,44 0,41 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Quart · · · · 0,40 0,44 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61

Cinquè · · · · 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,34 0,00

Sisè · · · · 0,00 0,45 0,43 1,12 0,77 0,37 0,36 0,35 0,00

Taxa de repetició Educació Primària Maresme - Vallès Oriental

Taxa de repetició

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · 1,47 1,24 1,43 1,48 1,61 1,64 1,70

Segon · · · · · · 1,81 1,30 1,96 1,65 1,83 2,10 1,91

Tercer · · · · · · 1,19 1,05 1,06 0,91 1,14 1,25 1,11

Quart · · · · · · 1,24 0,91 1,46 1,48 1,41 1,65 1,32

Cinquè · · · · · · 1,33 1,18 1,23 1,10 0,99 1,06 1,15

Sisè · · · · · · 1,34 0,96 1,25 1,25 0,91 1,03 1,15

Taxa de repetició centres públics

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · 1,60 1,23 1,59 1,56 1,72 1,75 1,90

Segon · · · · · · 1,98 1,41 2,19 1,83 1,99 2,31 2,15

Tercer · · · · · · 1,44 1,14 1,21 1,08 1,26 1,41 1,10

Quart · · · · · · 1,39 0,95 1,65 1,65 1,60 1,68 1,50

Cinquè · · · · · · 1,48 1,29 1,28 1,14 1,08 1,08 1,37

Sisè · · · · · · 1,37 1,07 1,15 1,28 0,86 1,04 1,17

Taxa de repetició centres privats concertats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · 1,07 1,40 1,05 1,35 1,41 1,36 1,11

Segon · · · · · · 1,31 1,12 1,40 1,21 1,42 1,54 1,26

Tercer · · · · · · 0,97 0,86 0,70 0,43 0,78 0,84 1,21

Quart · · · · · · 0,88 0,87 1,01 1,08 0,95 1,65 0,87

Cinquè · · · · · · 0,86 1,00 1,15 1,05 0,77 1,07 0,50

Sisè · · · · · · 1,27 0,79 1,54 1,23 0,99 0,94 0,97

Taxa de repetició centres privats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 1,18

Segon · · · · · · 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,54

Tercer · · · · · · 3,38 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,57

Quart · · · · · · 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00

Cinquè · · · · · · 2,16 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 1,04

Sisè · · · · · · 1,35 0,00 0,68 0,00 1,50 1,96 2,50
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Taxa de repetició Educació Primària Catalunya Central

Taxa de repetició

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · 1,00 1,02 0,93 0,77 0,87 0,83 0,67

Segon · · · · · · 1,60 1,12 1,29 0,13 1,16 1,52 1,01

Tercer · · · · · · 0,91 0,96 0,66 0,86 0,51 0,55 0,71

Quart · · · · · · 1,06 1,00 0,97 1,05 0,70 0,90 0,78

Cinquè · · · · · · 0,70 0,65 0,40 0,52 0,42 0,59 0,41

Sisè · · · · · · 0,99 0,82 0,75 0,59 0,91 0,50 0,34

Taxa de repetició centres públics

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · 1,13 1,25 1,20 0,83 1,01 0,93 0,87

Segon · · · · · · 1,90 1,44 1,65 1,41 1,46 1,80 1,03

Tercer · · · · · · 1,11 1,09 0,86 1,06 0,65 0,54 0,78

Quart · · · · · · 1,34 1,09 1,15 1,35 0,79 1,02 0,95

Cinquè · · · · · · 1,00 0,79 0,45 0,66 0,57 0,59 0,36

Sisè · · · · · · 1,11 0,97 0,71 0,70 1,01 0,49 0,36

Taxa de repetició centres privats concertats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · 0,71 0,48 0,29 0,63 0,53 0,58 0,17

Segon · · · · · · 0,95 0,47 0,48 0,93 0,46 0,84 0,87

Tercer · · · · · · 0,49 0,65 0,24 0,42 0,18 0,58 0,54

Quart · · · · · · 0,49 0,80 0,58 0,42 0,48 0,64 0,40

Cinquè · · · · · · 0,12 0,37 0,31 0,19 0,12 0,61 0,52

Sisè · · · · · · 0,74 0,56 0,86 0,36 0,71 0,54 0,31

Taxa de repetició centres privats

Curs 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Primer · · · · · · 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segon · · · · · · 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tercer · · · · · · 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quart · · · · · · 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cinquè · · · · · · 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sisè · · · · · · 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N. de la r.: La resposta a la pregunta 314-06209/11 respon conjuntament, també, les pre-
guntes següents: 314-06210/11, 314-06211/11, 314-06212/11, 314-06213/11, 314-06214/11, 
314-06215/11, 314-06216/11, 314-06217/11, 314-06218/11, 314-06219/11, 314-06220/11, 
314-06221/11, 314-06222/11, 314-06223/11, 314-06224/11, 314-06225/11, 314-06226/11, 
314-06227/11, 314-06228/11, 314-06229/11 314-06230/11, 314-06231/11, 314-06232/11, 
314-06233/11, 314-06234/11, 314-06235/11, 314-06236/11, 314-06237/11, 314-06238/11, 
314-06239/11, 314-06240/11, 314-06241/11, 314-06242/11, 314-06243/11, 314-06244/11, 
314-06245/11, 314-06246/11, 314-06247/11, 314-06248/11, 314-06249/11, 314-06250/11, 
314-06251/11, 314-06252/11, 314-06253/11, 314-06254/11, 314-06255/11, 314-06256/11, 
314-06257/11, 314-06258/11, 314-06259/11, 314-06260/11, 314-06261/11, 314-06262/11, 
314-06263/11, 314-06264/11, 314-06265/11, 314-06266/11, 314-06267/11, 314-06268/11, 
314-06269/11, 314-06270/11, 314-06271/11, 314-06272/11, 314-06273/11, 314-06274/11, 
314-06275/11, 314-06276/11, 314-06277/11, 314-06278/11, 314-06279/11, 314-06280/11, 
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314-06281/11, 314-06282/11, 314-06283/11, 314-06284/11, 314-06285/11, 314-06286/11, 
314-06287/11, 314-06288/11, 314-06289/11, 314-06290/11, 314-06291/11, 314-06292/11, 
314-06293/11, 314-06294/11, 314-06295/11, 314-06296/11, 314-06297/11, 314-06298/11, 
314-06299/11, 314-06300/11, 314-06301/11, 314-06302/11, 314-06303/11, 314-06304/11, 
314-06305/11, 314-06306/11, 314-06307/11, 314-06308/11, 314-06309/11, 314-06310/11, 
314-06311/11, 314-06312/11, 314-06313/11, 314-06314/11, 314-06315/11, 314-06316/11, 
314-06317/11, 314-06318/11, 314-06319/11, 314-06320/11, 314-06321/11, 314-06322/11, 
314-06323/11, 314-06324/11, 314-06325/11, 314-06326/11, 314-06327/11, 314-06328/11, 
314-06329/11, 314-06330/11, 314-06331/11, 314-06332/11, 314-06333/11, 314-06334/11, 
314-06335/11, 314-06336/11, 314-06337/11, 314-06338/11, 314-06339/11 i 314-06340/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de 
compliment de la legislació en matèria d’escola inclusiva
314-06343/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06343/11, 314-06344/11, 
314-06345/11, 314-6346/11, 314-06347/11, 314-06348/11, 314-06349/11, 314-06350/11, 
314-06351/11, 314-06352/11, 314-06353/11, 314-06354/11, 314-06355/11, 314-06356/11, 
314-06357/11, 314-06358/11, 314-06359/11, 314-06360/11, 314-06361/11, 314-06362/11, 
314-06363/11, 314-06364/11, 314-06365/11, 314-06366/11, 314-06367/11, 314-06369/11, 
314-06370/11, 314-06371/11, 314-06376/11, 314-06385/11, 314-06386/11, 314-06387/11, 
314-06388/11, 314-06389/11, 314-06390/11, 314-06391/11 i 314-06392/11 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 ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la 
informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix la necessitat d’adequar 
l’activitat educativa per atendre la diversitat dels alumnes de manera que la igualtat 
d’oportunitats esdevingui gran. El títol preliminar de la Llei 12/2009, del 10 de ju-
liol, estableix com a un dels principis rectors del sistema educatiu la inclusió escolar 
i la cohesió social.

L’atenció educativa de tot l’alumnat del Servei Català d’Educació dóna compli-
ment al principi d’inclusió, i segueix els criteris d’organització pedagògica establerts 
que han de facilitar l’atenció educativa de tot l’alumnat i, en particular, dels que po-
den trobar més dificultats en el seu procés d’aprenentatge i de participació associats 
a les seves condicions personals o a la manca dels suports necessaris.

Actualment el Departament d’Ensenyament treballa en el desplegament la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, amb l’elaboració del Projecte Decret que regu-
la l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu que derogarà par-
cialment el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alum-
nat amb necessitats educatives especials.

El Departament d’Ensenyament amb els criteris d’escolarització establerts, els 
ajusts a l’escolarització atorgats, l’ampliació de recursos als centres i als serveis 
educatius, la publicació d’orientacions de suport i l’oferta formativa adreçada al per-
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sonal docent dóna compliment a l’establert a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació en matèria d’educació inclusiva.

El Departament d’Ensenyament supervisa el compliment de la normativa vigent, 
tant en els centres educatius, com en les Unitats de Suport a l’Educació Especial a 
través de la Inspecció d’Educació. A l’inici del curs 2014-2015 el Departament d’En-
senyament va publicar un Informe de la Inspecció d’Educació sobre l’organització i 
funcionament de les unitats de suport a l’educació especial (USEE) als centres pú-
blics i privats d’infantil, primària i secundària.

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) en els ensenya-
ments d’educació infantil de segon cicle i primària, i els orientadors/res en els ense-
nyaments d’educació secundària, han de facilitar la informació, l’orientació, l’asses-
sorament i l’acompanyament necessaris als pares, mares, tutors legals i als alumnes 
amb necessitats educatives especials, per tal que aquests puguin valorar les opcions 
d’escolarització en el marc dels recursos existents i de la normativa establerta.

Els EAP elaboren els dictàmens d’escolarització dels alumnes que ho necessiten. 
Els dictàmens recullen les conclusions de l’avaluació psicopedagògica, la proposta 
d’escolarització, les orientacions per a l’elaboració del pla de suport individualit-
zat (PI) i la proposta de mesures i suports que previsiblement seran necessaris per 
l’alumne o alumna en qüestió.

Annex, us trameto, la relació amb el nombre d’alumnes amb necessitats educati-
ves escolaritzats durant el període comprès entre els anys 2005 i 2016 a Catalunya i 
a la ciutat de Santa Coloma de Gramanet.

El nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques escolaritzats a Ca-
talunya es pot consulta en la següent adreça d’Internet:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadístiques
El nombre d’alumnes amb necessitats educatives especifiques escolaritzats al 

quart curs d’educació secundària obligatòria a la ciutat de Gramenet el curs 2015-
2016 va ser de 61. El Departament d’Ensenyament disposarà de les dades definitives 
de graduació dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria del curs escolar 
2015-2016 a partir del mes de juny de 2017.

Annex, us trameto, la relació de centres educatius del Servei d’Educació de Cata-
lunya que disposen d’USEE en els ensenyaments d’educació infantil i primària, i en 
els ensenyaments de secundària. El 13,1% dels centres educatius del Servei d’educa-
ció de Catalunya disposen del recurs d’USEE.

L’alumnat amb necessitats educatives del Servei d’Educació de Catalunya, te-
nint en compte l’orientació derivada de l’avaluació psicopedagògica elaborada dels 
EAP reben atenció del personal docent, dels professionals d’atenció educativa (tu-
tors, MEE, MALL, orientador, docent USEE, educador d’EE, TIS...) i dels serveis 
educatius, als quals s’hi poden afegir altres suports (CEE, monitors de suport...)

Les unitats de suport als alumnes amb necessitats educatives especials (USEE) 
són dotacions extraordinàries de professionals que s’incorporen a les plantilles d’es-
coles, centres d’educació secundària i instituts-escola com a recursos intensius i con-
junturals que contribueixen a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educa-
tives especials derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament 
intel·lectual com en la conducta adaptativa.

Aquestes dotacions extraordinàries cerquen la màxima participació de l’alumnat 
en les situacions educatives del centre i de l’aula, i faciliten a la resta de docents es-
tratègies d’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials.

La qualificació del personal docent funcionari del cos de mestres destinats a les 
Unitats de Suport en Educació Especial (USEE) adscrites als centres d’educació in-
fantil i primària és l’especialitat docent de pedagogia terapèutica.

En les USEE adscrites a instituts el personal docent pot ésser del cos de secundà-
ria amb l’especialitat d’orientació educativa o del cos de mestres amb l’especialitat 
de pedagogia terapèutica.
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En les USEE adscrites a escoles el Departament d’Ensenyament destina un/a 
docent en cada unitat. En les USEE adscrites en instituts el Departament d’Ense-
nyament 1,5 dotació docent. Aquests docents representen un recurs addicional a la 
plantilla del centre.

El pressupost anual previst pel Departament d’Ensenyament corresponent a les 
retribucions del personal docent destinat en unitats USEE és de 28.379,74 € per do-
tació en les USEE d’escoles i de 44.036,04 € per dotació en les USEE d’instituts.

Annex, us trameto, les dades corresponents a la formació permanent de les ac-
tivitats de formació permanent del Departament d’Ensenyament dirigides als pro-
fessionals amb destinació en una USEE des del curs escolar 2005-2006 fins a l’inici 
del curs escola 2015-2016.

L’alumnat que té el suport de la USEE s’avalua i obté la titulació com la resta 
d’alumnes que cursen els ensenyaments d’educació secundària obligatòria. L’Ordre 
EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els docu-
ments i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria, 
estableix que tot l’alumnat que finalitza els ensenyaments d’educació secundària 
obligatòria havent assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obté el 
títol de graduat/da en educació secundària obligatòria.

Cada curs escolar els Serveis Territorials d’Ensenyament i el Consorci d’Educa-
ció de Barcelona, tenint en compte les necessitats educatives de l’alumnat del seu 
territori, elaboren una proposta d’assignació de dotacions de personal extraordinaris 
i/o de suport USEE en determinats centres educatius.

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), d’acord amb 
l’establert a la Resolució de 15 de març de 2016, de la Direcció General d’Educació 
Infantil i Primària, que estableix el procediment que cal seguir i els protocols que 
han d’utilitzar els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) per a 
l’elaboració dels dictàmens d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives 
especials i dels informes d’alumnes amb necessitats educatives específiques, deri-
vades de situacions socioeconòmiqes o socioculturals desfavorides, elaboren com a 
resultat de l’avaluació elaborada prèviament a l’alumnat en qüestió:

– Els dictàmens previs a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educati-
ves especials.

– Els informes de reconeixement de necessitats educatives especials dels alumnes.
El dictamen d’escolarització i l’informe de reconeixement són documents que 

descriuen les necessitats de suport educatiu de l’alumnat produïdes per unes neces-
sitats educatives especials que s’han posat de manifest durant el procés d’avaluació 
psicopedagògica. També es determinen les mesures i els suports que el Departament 
d’Ensenyament preveu que necessitarà l’alumne o alumna per a la seva escolaritza-
ció, com pot ser el suport USEE entre d’altres.

Si les necessitats educatives especials de l’alumne o alumna en qüestió que s’han 
posat de manifest durant l’avaluació psicopedagògica, requereixen l’assignació d’un 
suport intensiu com l’USEE, la direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament o la 
gerència del Consorci d’Educació de Barcelona aprovaran la resolució corresponent.

En el centre educatiu l’aplicació de suports intensius, com l’USEE, comporta 
l’elaboració prèvia d’un pla individualitzat (PI), en el que s’han de concretar els ob-
jectius, els professionals implicats que s’han de coordinar, les adaptacions metodo-
lògiques i els indicadors de seguiment del progrés que permetin avaluar-ne l’eficàcia 
i fer-hi els reajustaments necessaris.

La Resolució de 23 de juny de 2016, per la qual s’aproven els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2016-2017, estableix el funciona-
ment de les USEE, que han d’atendre un màxim de 10 alumnes i un mínim de 5 
alumnes.

L’alumnat que cursa els ensenyaments d’educació secundària obligatòria en una 
USEE tenen un pla individualitzat (PI) en que s’estableix l’adaptació curricular que 
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l’alumnat seguirà per obtenir, com la resta d’alumnat, el títol de graduat en educa-
ció secundària obligatòria (GESO) si assoleix les competències bàsiques de l’etapa. 
En cas que no s’assoleixin, l’alumnat pot obtenir una certificació d’estudis cursats.

L’alumnat amb necessitats educatives especials, independentment del centre on 
estan escolaritzats, disposen d’un Pla de suport individualitzat (PI) que concreta 
mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes 
d’aquests alumnes.

El pla individualitzat és un document que recull les reflexions i la presa de deci-
sions dels equips docents amb la col·laboració de la família sobre la planificació de 
mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes 
de determinats alumnes.

S’adreça a aquells alumnes per als quals es considera que les mesures universals 
són insuficients per assolir les competències bàsiques de l’etapa i els cal mesures in-
tensives. Excepcionalment, també necessiten un pla individualitzat aquells alumnes 
que per assolir les competències bàsiques requereixen mesures addicionals. El PI ha 
de ser una eina funcional, àgil i útil que:

a) Concreta i explicita les prioritats educatives de l’alumne que el requereix i les 
adaptacions respecte al currículum.

b) Permet disposar d’un registre sobre els coneixements i les habilitats específi-
ques que s’han d’avaluar, a fi de poder informar sobre el rendiment de l’alumne en 
l’assoliment d’objectius modificats o alternatius.

c) Guia l’adaptació de les activitats d’aula que es fan al llarg de la setmana o 
quinzena per a aquell alumne (activitats, materials, suports...).

d) Identifica, com a mínim, els àmbits o les àrees per als quals s’utilitzaran cri-
teris d’avaluació inferiors o superiors als del nivell corresponent com a referents per 
a l’avaluació de l’alumne, que hauran de ser especificats.

e) Avalua l’alumne tenint en compte sempre els criteris d’avaluació que s’han es-
tablert en el seu pla individualitzat i el grau d’assoliment de les competències bàsi-
ques, de la qual cosa cal informar-ne els pares o tutors legals.

f) Concreta i planifica els suports i les adaptacions que l’alumne podrà necessi-
tar en diferents moments i contexts escolars (aula, pati, menjador, sortides i altres 
activitats generals del centre), els emplaçaments on estarà i els docents que se’n fa-
ran càrrec.

És el tutor o la tutora de l’alumne amb la col·laboració de l’equip docent i si es-
cau, amb l’assessorament dels serveis educatius i prenent en consideració els infor-
mes que aportin altres professionals, qui ha d’elaborar i fer el seguiment del PI i 
actuar com a principal interlocutor amb els pares, mares o tutors legals, els quals, 
fent partícip a l’alumne, han de col·laborar en l’elaboració dels acords presos al PI i 
en el seguiment d’aquest.

Correspon a la direcció dels centres educatius, amb el vistiplau de la Comissió 
d’Atenció a la Diversitat, aprovar els PI, facilitar la coordinació i col·laboració dels 
professionals que intervenen en l’atenció educativa de l’alumne o alumna en qüestió, 
i vetllar pel compliment d’aquest.

Per tant, els centres educatius, independentment que disposin o no d’una USEE, han 
de contribuir a l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials as-
segurant que al llarg de tota la seva escolarització disposaran de les mesures i dels 
suports necessaris per relacionar-se, participar i aprendre en els entorns ordinaris 
del centre i de la comunitat on viuen.

L’atenció a aquests alumnes no queda restringida als professionals de suport in-
tensiu, sinó que comporta la revisió de les estratègies didàctiques i metodològiques 
a l’aula ordinària i d’organització del centre. Les USEE són, per tant, un recurs del 
centre educatiu ordinari, que s’afegeix als suports universals i addicionals per a la 
inclusió.
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No hi ha diferents categories d’USEE. Com a resultat de les polítiques de planifi-
cació dels recursos dels Serveis Territorials d’Ensenyament i del Consorci d’Educa-
ció de Barcelona, i tenint en compte les característiques de l’alumnat, alguns centres 
reben el suport intensiu dels professionals de la USEE, l’assessorament dels centres 
de salut mental infantojuvenil (CSMIJ), d’altres entitats o USEE que fonamental-
ment donen suport a alumnes amb trastorns de l’espectre autista (TEA), etc.

El Departament d’Ensenyament dona resposta a totes les necessitats d’escola-
rització de l’alumnat amb necessitats educatives que requereixi del suport d’una 
USEE o que s’hagi d’escolaritzar en un centre d’educació especial. L’alumnat que no 
disposa de dictamen no és susceptible de ser escolaritzat en una USEE.

La possibilitat d’escolaritzar un alumne o alumna en una USEE es fa atenent a 
les característiques de l’alumne o alumna en qüestió, com de la pròpia USEE: tipus 
de discapacitat, de suport, d’edat cronològica, proximitat al domicili,....etc.

A la ciutat de Santa Coloma de Gramanet hi ha 7 alumnes escolaritzats en els 
ensenyament d’educació primària i 3 alumnes escolaritzats en els ensenyaments de 
secundària pendents de ser escolaritzats en una USEE, atès que en el moment que 
es produeix la vacant cal informar a la família de l’alumne o alumna en qüestió, i 
aquesta ha de manifestar la seva conformitat.

El Departament d’Ensenyament va crear el curs escolar 2015/2016 el Registre 
d’alumnes (RALC), un registre únic en el qual s’inscriu tot l’alumnat matriculat en 
els centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats no universitaris que 
realitzen la seva activitat a Catalunya, aquesta eina permetrà al Departament d’En-
senyament disposar del nombre d’alumnes escolaritzats en el Servei d’Educació de 
Catalunya derivats a les USEE.

D’acord amb l’establert en la memòria de l’impacte econòmic del projecte de De-
cret sobre l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, 
el Departament d’Ensenyament té previst incrementar les USEE durant el període 
comprès entre el curs escolar 2017-2018 i el curs escolar 2020-2021.

El Departament d’Ensenyament, a través de la Inspecció d’Educació, vetlla per-
què l’alumnat amb suport USEE estiguin inclosos en els serveis que ofereixen els 
centres educatius.

Els alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en instituts, tant 
si han rebut suport USEE com si no reben un suport específic del centre en la tran-
sició a l’etapa postobligatòria. D’acord amb l’establert al Decret 187/2015, de 25 
d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria:

«Article 1. Objecte
»L’ordenació del currículum de l’educació secundària obligatòria s’estableix 

d’acord amb un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial i en 
el marc d’un sistema que preveu l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat com 
la principal eina per afavorir la continuïtat formativa en els ensenyaments postobli-
gatoris. [...]

»Article 20. Orientació acadèmica i professional
»1. L’orientació acadèmica i professional és el conjunt d’actuacions que contri-

bueixen a la presa de decisions amb relació a l’itinerari formatiu de l’alumne. Aques-
tes actuacions han de tenir continuïtat al llarg de tota l’etapa i han d’estar vinculades 
al treball de les matèries curriculars.

»2. L’alumne i la seva família, o els tutors legals, han de rebre un consell orien-
tador en finalitzar cada curs, fonamentat en la informació del registre o full de se-
guiment intern. Aquest consell l’emet l’equip docent amb les recomanacions de les 
propostes de mesures de suport per al curs següent, si escau.

»3. A la finalització de l’escolarització de l’alumne, l’equip docent emet un con-
sell orientador, mitjançant un informe motivat, que ha d’incloure una orientació es-
pecífica amb relació al seu itinerari formatiu i/o professionalitzador.»
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L’alumnat amb necessitats educatives un cop finalitzada l’escolarització obliga-
tòria pot seguir el següents itineraris formatius:

– Places reservades en els ensenyaments de formació professional.
– Programes de formació i inserció (PFI)
– Programes de formació i inserció (PFI) adaptats
– Pla pilot dels itineraris educatius específics (IFE), establert en l’ACORD 

GOV/120/2016, de 30 d’agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d’itineraris 
formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials asso-
ciades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

Aquesta informació es pot consultar en les següents adreces d’Internet:
– http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/
– http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/inclu-

sio/escola-inclusiva/ / [capítol 4. Itineraris personalitzats i escolarització]
Les USEE son dotacions extraordinàries per als estudis obligatoris. Un cop fina-

litzada l’educació secundària obligatòria, l’alumnat amb necessitats educatives rep 
una atenció educativa que té en compte les seves capacitats i habilitats i que s’ade-
qua a les seves necessitats específiques de suport educatiu.

Santa Coloma de Gramenet disposa de 13 unitats USEE distribuïdes en 11 cen-
tres educatius. Annex, us trameto, la relació dels centres de Santa Coloma de Gra-
menet que disposen d’USEE.

El Departament d’Ensenyament no disposa del nombre de joves amb necessitats 
educatives que aconsegueixen feina en organismes públics de Catalunya.

Barcelona, 13 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de 
compliment de la normativa que regula el funcionament de les unitats 
de suport a l’educació especial
314-06344/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’orientació a les 
famílies amb infants amb necessitats educatives especials
314-06345/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre d’infants amb necessitats educatives especials del 2005 ençà
314-06346/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
amb necessitats educatives especials que han acabat l’educació 
secundària obligatòria el 2016
314-06347/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius que tenen unitats de suport a l’educació especial de 
primària
314-06348/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius que tenen unitats de suport a l’educació especial de 
secundària
314-06349/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius que no tenen unitats de suport a l’educació especial
314-06350/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
en llista d’espera per a accedir a una unitat de suport a l’educació 
especial
314-06351/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes 
per unitat de suport a l’educació especial
314-06352/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de 
professors d’una unitat de suport a l’educació especial
314-06353/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes d’unitats de suport a l’educació especial que obtenen el 
títol d’educació secundària obligatòria
314-06354/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a 
derivar un alumne a una unitat de suport a l’educació especial
314-06355/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació 
curricular dels alumnes de les unitats de suport a l’educació especial
314-06356/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits de 
qualificació dels professionals de les unitats de suport a l’educació 
especial
314-06357/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que s’ha 
donat als professionals de les unitats de suport a l’educació especial 
els darrers deu anys
314-06358/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa de les 
unitats de suport a l’educació especial
314-06359/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que la 
inspecció educativa fa de les unitats de suport a l’educació especial
314-06360/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
d’unitats de suport a l’educació especial derivats a centres 
d’educació especial els darrers deu anys
314-06361/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que no tenen plaça en una unitat de suport a l’educació especial o en 
un centre d’educació especial
314-06362/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’increment de les unitats de suport a l’educació especial
314-06363/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis i els 
drets dels alumnes de les unitats de suport a l’educació especial
314-06364/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
previst per a una unitat de suport a l’educació especial
314-06365/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titulació que obté 
un alumne que acaba la formació obligatòria en una unitat de suport 
a l’educació especial
314-06366/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opcions 
formatives dels alumnes que acaben la formació obligatòria en una 
unitat de suport a l’educació especial
314-06367/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per als 
alumnes amb dificultats especials que no obtenen plaça en una unitat 
de suport a l’educació especial o en un centre d’educació especial
314-06369/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de 
categories a les unitats de suport a l’educació especial
314-06370/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’orientació 
proporcionada als estudiants de les unitats de suport a l’educació 
especial i a llurs famílies quan acaben l’ensenyament obligatori
314-06371/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
centres d’educació no obligatòria que tenen unitats de suport a 
l’educació especial
314-06376/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
joves amb necessitats d’educació especial que aconsegueix un lloc 
de treball a l’empresa privada
314-06385/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
joves amb necessitats d’educació especial que aconsegueix un lloc 
de treball en organismes públics
314-06386/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
amb necessitats d’educació especial a Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès) del 2005 ençà
314-06387/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.



BOPC 293
23 de desembre de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 57 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
amb necessitats d’educació especial a Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès) que han acabat l’ESO el 2016 i els que acabaran el 2017
314-06388/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i 
l’emplaçament de les unitats de suport a l’educació especial que hi 
ha a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-06389/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes 
a les unitats de suport a l’educació especial amb relació als centres 
educatius que hi ha a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-06390/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
amb dictamen aprovat que estan en llista d’espera per a obtenir una 
plaça a les unitats de suport a l’educació especial a Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelonès)
314-06391/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
sense dictamen aprovat però amb necessitats especials detectades 
que estan en llista d’espera per a obtenir una plaça a les unitats 
de suport a l’educació especial a Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès)
314-06392/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06343/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins 
al Cos d’Inspectors d’Educació
314-06396/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06396/11 us in-
formo del següent:

La plantilla del cos d’inspectors d’educació del Departament d’Ensenyament està 
formada per funcionaris docents que exerceixen la funció inspectora.

Barcelona, 13 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un 
expedient informatiu a l’Escola Liceu Politècnic, de Rubí (Vallès 
Occidental), per denúncies d’adoctrinament religiós
314-06433/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06433/11 us in-
formo del següent:

El Departament d’Ensenyament a través de la Inspecció d’Educació dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental, ha iniciat un procés de supervisió 
del centre educatiu en qüestió per tal d’assegurar-se el bon funcionament d’aquest i 
el compliment de la normativa establerta.

Barcelona, 13 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
rebuda en diversos mitjans pel que fa al suïcidi d’una dona en règim 
d’aïllament al Centre Penitenciari Brians 1
314-06649/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06649/11 us in-
formo del següent:

El capteniment del Govern, respecte als fets relatats en la pregunta, és actuar 
amb la màxima diligència per clarificar els fets i adoptar les mesures que convin-
guin per minimitzar el risc que es repeteixin.

Sempre que es produeix una mort com a conseqüència d’un possible suïcidi, la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris, segueix les següents actuacions:

1. Notifica immediatament l’incident al jutjat de guàrdia, el qual obre la corres-
ponent investigació.

2. El servei d’inspecció de Serveis Penitenciaris incoa un expedient d’informa-
ció reservada mitjançant el qual s’avaluen totes les actuacions dutes a terme abans, 
durant i després de l’incident, i verifica l’aplicació dels procediments corresponents 
per tal de determinar si l’actuació dels serveis ha estat correcta o si hi ha hagut al-
guna actuació inadequada que pugui donar lloc a responsabilitats administratives.

3. Els serveis centrals penitenciaris revisen la documentació rellevant, juntament 
amb els equips multidisciplinaris i equips directius, els antecedents i actuacions re-
lacionats amb l’incident per tal de detectar actuacions preventives susceptibles de 
ser incorporades als protocols d’actuació corresponents.

El Pla d’actuació de serveis penitenciaris per 2016 - 2017 preveu, com a actua-
cions prioriàtires, la revisió i millora dels protocols d’actuació per a la prevenció 
d’autolesions greus i els protocols d’actuació als departament de règim tancat.

Barcelona, 14 de desembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de 
seguretat aplicats als presos en règim d’aïllament en cas de risc 
d’autòlisi al Centre Penitenciari Brians 1
314-06650/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06650/11 us in-
formo del següent:

El Protocol de seguretat que s’aplica al Centre Penitenciari Brians 1 i a tots els 
centres penitenciaris de Catalunya en cas de risc autolític en persones internes en 
situació d’aïllament és el següent:
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1. Control mèdic: en tota situació d’aïllament es realitza un control mèdic pre-
ceptiu. Si en aquest examen es detecta que l’intern presenta risc autolític, el metge 
pot sol·licitar interconsulta psiquiàtrica urgent i recomanar les mesures cautelars que 
consideri adients. Si aquest risc es detecta en una persona que no es troba en situació 
d’aïllament, la valoració mèdica urgent és la mateixa.

2. Adopció de mesures cautelars: d’acord amb l’avaluació mèdica es poden adop-
tar mesures de control i seguiment. Aquestes mesures poden consistir en:

a. Acompanyar l’intern i fer-li un seguiment psicològic pautat.
b. Ubicar el reclús en una cel·la amb observació continuada eliminant els objectes 

potencialment perillosos.
c. En casos molt greus, quan l’intern intenta autolesionar-se activament o mani-

festa una intenció clara de fer-ho, pot emprar-se la contenció mecànica i/o farmaco-
lògica sota estricte control mèdic i judicial.

3. Suspensió d’aïllament: en els casos en què no existeixi un risc de tipus regi-
mental o d’autòlisi alt, es pot suspendre la mesura d’aïllament i activar el Protocol de 
Prevenció de Conductes Autolítiques i Evitació de Suïcidis, que té un caràcter trans-
versal i no es refereix exclusivament a situacions d’aïllament. Aquest Protocol té 
com a objectiu, entre d’altres, estabilitzar l’estat emocional i cognitiu-conductual de 
l’intern per evitar conductes autolítiques que, portades a l’extrem, puguin comportar 
un suïcidi. El Protocol comporta un seguit d’actuacions multidisciplinàries que in-
tensifiquen el control i seguiment de l’intern en funció del risc que presenta, i s’apli-
ca fins a constatar que han desaparegut les causes que en van propiciar l’activació.

4. Ingrés a una Unitat psiquiàtrica: si concorren circumstàncies de desestabilit-
zació psiquiàtrica, es procedeix a la derivació i ingrés a la Unitat Hospitalària Psi-
quiàtrica Penitenciària.

En el suïcidi al què fa referència aquesta pregunta si que es va seguir el proto-
col de prevenció en cas de risc d’autòlisi, en funció de les observacions directes del 
personal i dels dictàmens i observacions dels metges que varen atendre a la interna 
i que, en cap cas, van detectar la possibilitat d’un suïcidi. Per aquesta raó, no es va 
incloure a la interna en el protocol de prevenció de suïcidis.

Barcelona, 14 de desembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes amb relació al nivell de benzè registrat per l’Índex Català 
de la Qualitat de l’Aire a Constantí el 29 de setembre de 2016
314-06666/11

Proponent: Sergi Saladié Gil, del GP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06666/11 us in-
formo del següent:

La normativa europea, d’acord amb els estudis per prevenir la salut de les per-
sones, estableix un límit anual de benzè. Aquest límit mai ha estat superat a Cata-
lunya.

Tot i això, i amb l’esperit d’aplicar polítiques preventives, al Camp de Tarragona 
es disposa d’analitzadors en continu de benzè amb caràcter excepcional per la seva 
singularitat. Aquest equipament permet fer mesures de la presència en fraccions 
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temporals molt inferiors i, per tant, analitzar evolucions. Aquesta anàlisi ha per-
mès fixar un protocol amb les empreses susceptibles d’emetre aquest contaminant a 
fi que quan es detecten valors anòmals es contacta amb la indústria, es revisen les 
operacions que s’efectuen i, si s’escau, s’estableixen mesures preventives per tal que 
aquestes emissions no es repeteixin.

Pel que fa a les dades enregistrades el 29 de setembre de 2016 s’indica que es va 
activar el protocol, atesos els valors mesurats, i l’empresa va investigar les possibles 
causes que l’originaven. L’empresa Repsol va determinar que l’origen més probable 
de les emissions va ser un error en l’execució de la maniobra de purgat de l’aigua 
d’un tanc que es va realitzar en circuit obert en comptes de tancat. S’estan revisant 
els procediments de treball per evitar que aquesta operació es repeteixi.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió de 
la Junta de Seguretat de Catalunya
314-06668/11

Proponent: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06668/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la 
Policia.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
La darrera reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya es va celebrar el dia 3 

de març de 2009.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de juntes 
locals de seguretat
314-06669/11

Proponent: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06669/11, us 
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trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General d’Ad-
ministració de Seguretat.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
D’acord amb l’article 9 de Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 

seguretat pública de Catalunya als municipis que tinguin policia local hi ha d’haver 
una junta local de seguretat, com a òrgan col·legiat de col·laboració i coordinació ge-
neral dels diversos cossos de policia i altres serveis de seguretat que operen en llur 
territori i de participació ciutadana en el sistema de seguretat.

Actualment, a Catalunya, hi ha 214 cossos de policia local i es té constància que 
s’han constituït 210 juntes locals de seguretat.

Jordi Jardí i Pinyol, director general de Seguretat Ciutadana

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió de 
cada junta local de seguretat
314-06670/11

Proponent: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06670/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General d’Ad-
ministració de Seguretat.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
D’acord amb l’article 9.7 de Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 

seguretat pública de Catalunya, la Junta local de seguretat s’ha de reunir en sessió 
ordinària, convocada pel president o presidenta, amb caràcter trimestral. Una de les 
sessions anuals ha d’ésser plenària i hi ha d’ésser convidats els vocals no permanents 
i les persones i les entitats a què fa referència l’article 9 en els seus apartats 3 i 4, 
amb la finalitat de conèixer el pla de seguretat local i debatre la situació general de 
seguretat al municipi.

Des del Departament d’Interior s’impulsa la celebració de les Juntes Locals de 
Seguretat, així com l’ús d’eines estàndard en la presentació de les dades en les se-
ves sessions.

De les últimes dades de què es disposa, corresponents a l’any 2015, es constata 
que durant aquest any es van realitzar 193 juntes locals de seguretat en 128 munici-
pis amb cos de policia local.

Majoritàriament han tingut una convocatòria anual, en el 43,52% dels casos, un 
28,12% s’ha convocat de manera bianual i un reduït nombre ha realitzat la convoca-
tòria trimestralment. En alguns casos no s’ha convocat.

Jordi Jardí i Pinyol, director general de Seguretat Ciutadana
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe tècnic de 
l’autorització a Cementos Molins per a incrementar el nombre de 
pneumàtics fora d’ús que incinera
314-06682/11

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06682/11 us in-
formo del següent:

S’ha valorat que l’increment d’incineració de pneumàtics fora d’ús (NFU) no 
comportarà un increment de les emissions atmosfèriques, motiu pel qual, pel vector 
aire, es considera un canvi no substancial. Tanmateix, informar que no cal afegir 
condicions addicionals a les ja autoritzades, que són les establertes per la normativa 
aplicable (Real decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento de emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación).

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de 
modificacions no substancials amb relació a la llicència de Cementos 
Molins per a incinerar pneumàtics fora d’ús
314-06683/11

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06683/11 us in-
formo del següent:

Antecedents
El 9 de desembre de 2010 el conseller de Medi Ambient i Habitatge va dictar 

resolució per la qual s’atorga a l’empresa Cementos Molins Industrial, SA el canvi 
substancial per a la utilització de biomassa com a combustible alternatiu per a la de 
fabricació de ciment a l’empresa Cementos Molins Industrial, S.A. a les instal·la-
cions dels termes municipals de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà.

El 21 de febrer 2011 es va atorgar el canvi no substancial per a la utilització de 
combustibles derivats de residus (CDR) com a combustible alternatiu de l’empresa 
Cementos Molins Industrial, S.A. al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

El 22 de març de 2011 es va atorgar el canvi no substancial a Cementos Molins 
Industrial, S.A. consistent en la construcció de tres sitges d’expedició de ciment ubi-
cades al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

Resolució de rectificació de 21 de juliol de 2011 de l’autorització ambiental a 
l’empresa Cementos Molins Industrial, S.A. per a la utilització de CDR com a com-
bustible alternatiu i complementari a la planta de Sant Vicenç dels Horts i de Pallejà.
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El 10 de novembre de 2011 es va incorporar el canvi no substancial a una modi-
ficació consistent en utilitzar 35.000 tones/any de CDR com a combustible alternatiu 
en substitució de combustible fòssil no renovable habitual. Incorpora-ho a l’autorit-
zació ambiental atorgada el 9 de desembre de 2010.

El 5 de març de 2012 es va incorporar el canvi no substancial a l’autorització de 
9 de desembre de 2010 consistent en modificar el límit d’emissió per a l’SO2 en el 
forn, quan aquest valoritzi residus energèticament concretament.

El 25 de juny de 2012 es va atorgar la modificació no substancial consistent en 
la incorporació de nous focus emissors de partícules a l’atmosfera instal·lats a les 
unitats de biomassa i incorporar-la a l’autorització ambiental integrada de data 9 de 
desembre de 2010. (núm. expedient.

El 2 d’octubre de 2012 es va atorgar la modificació no substancial consistent en 
incrementar la capacitat anual de residus a gestionar incrementant la capacitat de 
producció i la il·luminació de la zona en horari nocturn, i incorporar-la a l’autoritza-
ció ambiental de 9 de desembre de 2010.

El 7 de novembre de 2012 es va atorgar la modificació no substancial consistent 
en incloure en la relació de residus de fusta el codi 191207 del Catàleg de Residus 
Europeus (CER)(fusta sense substancies perilloses provinent del tractament mecà-
nic de residus), la quantitat màxima d’aquest material a valoritzar és de 10.000 t/a, 
incloses en les 40.000 t de residus de fusta amb diferents codis CER ja autoritzades, 
sense modificar les capacitats de tractament ni d’emmagatzematge.

El 7 de novembre de 2012 es va atorgar la modificació no substancial consistent 
en sistema de reducció no catalítica per la reducció dels òxids de nitrogen (NOx), 
que es puguin emetre per la xemeneia del forn 6, que consisteix en una injecció 
d’aigua amoniacal amb una concentració del 25%, en el precalcinador de la torre de 
ciclons del forn.

El 22 de gener de 2013, es va atorgar la modificació no substancial consistent en 
l’ampliació a un any del temps d’emmagatzematge d’un residu perillós (olis minerals 
barrejats amb codi CER 130205) i incorporar-la a l’autorització ambiental de data 
9 de desembre de 2010.

El 24 de gener de 2014 s’actualitza l’autorització ambiental integrada de l’esta-
bliment per tal de donar conformitat a la Disposició transitòria 1a de la Llei 5/2013, 
d’11 de juny, per la qual es modifica la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i 
control integrat de la contaminació.

El 16 d’abril de 2014 es va atorgar la modificació no substancial consistent en:
– La modificació de la distribució de les quantitats anuals autoritzades pels dife-

rents combustibles alternatius utilitzats, reduint 30.000 tones/any de llots de depu-
radora i 10.000 tones/any de fustes i augmentant 40.000 tones/any de CDR (com-
bustible derivat de residus).

– El canvi de tipus de CDR autoritzat, passant de classe 2 segons la norma UNE-
EN 15359 a classe 3.

El 3 d’octubre de 2014 es va atorgar la modificació no substancial consistent en 
valoritzar energèticament NFU, residu amb codi CER 191204, en substitució de part 
del combustible utilitzat actualment en la fabricació de clínquer pòrtland. Es sol·lici-
ta una capacitat de tractament per aquest material de 5.000 tones anuals, en substi-
tució de 2.000 tones de llots d’EDAR i 3.000 tones de fustes mantenint la quantitat 
total de residus a valoritzar autoritzada de 115.000 t.

El 8 de juny de 2016, la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat va aprovar la resolució de modificació no substancial a l’autorització am-
biental atorgada consistent en modificar els residus generats a l’activitat, actualitzar 
l’ús de certs corrents de residus per a la valorització material com a substituts de 
matèries primeres i una nova instal·lació de descàrrega i dosificació de NFU.
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En tramitació actualment
El 25 d’abril de 2016, l’empresa va presentar la sol·licitud la modificació no subs-

tancial, d’acord amb l’article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats, consistent en reduir les tones autoritzades de 
CDR i residus de fusta i augmentant les quantitats de llots de depuradora i NFU tri-
turats, sense modificar la capacitat total de tractament, ni capacitat d’emmagatze-
matge de residus a valoritzar, ni les instal·lacions actualment ja autoritzades.

El 20 de juliol de 2016, la Ponència Ambiental va aprovar la proposta de resolu-
ció provisional, que va ser tramesa a:

– L’empresa
– L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
– L’Ajuntament de Pallejà
En el tràmit d’audiència han presentat al·legacions:
– L’Ajuntament de Pallejà
– El Grup Municipal Socialista de Pallejà
– L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
– L’Ajuntament de La Palma de Cervelló
– El Grup Municipal Molins Camina
– L’Associacions de Veïns
– L’Ajuntament del Papiol
– El Col·lectiu per a la Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca
– L’alcalde de Molins de Rei
Aquestes al·legacions s’estan valorant per les unitats tècniques de la direcció ge-

neral de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, per la qual cosa resta pendent la re-
solució definitiva d’aquest expedient.

Per tant, les modificacions no substancials que s’han incorporat a l’autorització 
ambiental són les que s’esmenten anteriorment.

La Ponència Ambiental ja va considerar l’afecció dels possibles canvis no subs-
tancials, valorant els efectes acumulatius i arribant a la conclusió que no suposen, en 
conjunt, cap increment que es pugui considerar substancial segons els criteris Nor-
matius i els criteris de la Ponència ambiental.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han demanat els 
informes del compliment dels límits d’emissió respecte a l’increment 
de la incineració de pneumàtics fora d’ús de Cementos Molins
314-06684/11

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06684/11 us in-
formo del següent:

El Govern de Catalunya, mitjançant la Subdirecció de Prevenció i Control de la 
Contaminació Atmosfèrica, va emetre l’informe el 18 de juliol de 2016.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han fet informes 
sobre la repercussió en les emissions atmosfèriques de l’increment 
de la incineració de pneumàtics fora d’ús de Cementos Molins
314-06685/11

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06685/11 us in-
formo del següent:

El Govern de Catalunya, mitjançant la Subdirecció de Prevenció i Control de la 
Contaminació Atmosfèrica, va emetre un informe el 18 de juliol de 2016.

En l’informe es va considerar que la variació en les proporcions dels residus a 
valorar energèticament no comportarà un increment de les emissions atmosfèriques.

Pel que fa a l’estudi d’impacte ambiental, s’ha fet en els informes la valoració i 
no concorre cap dels supòsits per tal que sigui aplicable el procediment d’impacte 
ambiental.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’informe de 
l’Agència de Residus de Catalunya té en compte els riscos associats 
a la combustió de pneumàtics fora d’ús
314-06686/11

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06686/11 us in-
formo del següent:

L’Agència de Residus de Catalunya, en el marc de les seves competències i se-
guint la normativa vigent (entre d’altres, el Decret Legislatiu 1/2009, la Llei 22/2011 
i el Reial Decret 815/2013), avalua la utilització de residus de pneumàtics fora d’ús 
(PFU) com a combustibles alternatius dins les instal·lacions. Aquesta normativa ha 
estat adoptada avaluant els riscos associats i establint les condicions tècniques per 
tal que els usos tinguin les garanties adequades.

Aquestes normes incorporen les condicions per assolir un alt nivell de protecció 
del medi ambient i per aconseguir que la gestió de residus es dugui a terme sense 
posar en perill la salut de les persones i reduint l’impacte ambiental (article 2 del 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora dels residus); s’impulsen mesures que previnguin la generació de residus 
i redueixin els impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient associats 
a la seva generació i gestió (article 1 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus 
i sòls contaminats); i establint les disposicions per evitar i, quan no sigui possible, 
reduir la contaminació provocada per les instal·lacions de coincineració de residus 
(article 1.1 del Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Regla-
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ment d’emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, de 1 de juliol, 
de prevenció i control integrats de la contaminació).

Per tant, l’Agència de Residus de Catalunya ha tingut en compte, en tant que ha 
actuat en el marc d’aquesta normativa i en el seu marc de competències, els riscos 
associats a la coincineració de NFU.

També cal dir que la valorització energètica de determinats residus com a subs-
tituts de combustibles és una via de gestió prevista en el Catàleg de residus vigent. 
En el cas que s’esmenta no hi ha increment ni en la quantitat global de residus que 
es valoritzen, ni en la seva tipologia, ni tampoc en la quantitat màxima d’emmagat-
zematge. En aquest sentit, doncs, l’informe no modifica les prescripcions tècniques 
necessàries per tal de garantir una correcta gestió dels residus i el compliment de la 
legislació vigent.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió dels 
límits d’abocament que estableixi l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
en l’autorització ambiental de l’abocament de residus al clavegueram 
de Cementos Molins
314-06687/11

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06687/11 us in-
formo del següent:

L’administració competent, pel que fa a l’abocament d’aigües residuals, és l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, atès que l’abocament s’efectua al clavegueram muni-
cipal, que condueix les residuals cap a la depuradora (EDAR) de Sant Feliu de Llo-
bregat.

Cal indicar que en aplicació a la directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre de 
2010, sobre les emissions industrials, i de la llei estatal 5/2013, d’11 de juny, l’admi-
nistració competent esmentada haurà d’establir els límits d’abocament d’aigües resi-
duals per a les substàncies rellevants i traslladar-los a l’OGAU de Barcelona perquè 
les incorpori a l’actualització de l’autorització ambiental.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
combois del servei de tren de rodalia adaptats per a persones amb 
discapacitat
314-06688/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-06688/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-06689/11 a 314-
006695/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

A data 1 de novembre de 2016, el total de combois accessibles és de 130 d’un to-
tal de 270 unitats. En l’àmbit de rodalies hi ha 94 unitats sobre un parc total de 201 
unitats i en regionals hi ha 37 d’un total de 69 unitats.

Pel que fa a les estacions de la xarxa de Rodalies, cal tenir present que la Genera-
litat de Catalunya no disposa de competències sobre la gestió de les estacions ferro-
viàries que són propietat de l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
com a ens gestors de les infraestructures de l’Administració General de l’Estat.

No obstant això, la Generalitat de Catalunya ha reclamat la transferència de les 
competències sobre les infraestructures ferroviàries que inclouen tant les vies i ca-
tenàries com les estacions.

Quant a les reclamacions, entre els períodes 2013-2015 el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat ha rebut al voltant de cinc reclamacions relacionades amb l’ac-
cessibilitat. Es pot observar que aquestes queixes es repeteixen i, en concret, totes 
són sobre la falta d’informació. Aquest és un punt que ja s’està treballant amb l’ob-
jectiu de poder informar sobre quins són els trens accessibles, els seus horaris i ca-
racterístiques.

Durant l’any 2016 hauran entrat 25 combois adaptats en la xarxa de Rodalies (12 
de serveis de Rodalies i 13 de serveis de Regionals), donant per complert la progra-
mació realitzada per aquest any.

El grau de compliment d’accessibilitat dels trens, a data 1 de novembre de 2016, 
és del 48%, un 57,8% en l’àmbit de regionals i un 45,6% en el de rodalies.

Pel que fa a les estacions gestionades per Rodalies, ADIF informa que són acces-
sibles el 60% de les mateixes.

Els usuaris poden consultar les estacions accessibles al web i l’App de Rodalies 
de Catalunya.

Els horaris dels serveis regionals també identifiquen amb pictogrames els trens 
accessibles.

Tanmateix s’està treballant per poder informar, en temps real, els trens que són 
accessibles. Es preveu poder començar a posar en funcionament l’aplicació durant 
el primer trimestre 2017.

No hi ha una assignació de combois adaptats per cada línia de Rodalies. Es prio-
ritza, per tant, el màxim de combois adaptats a les línies amb major nombre d’esta-
cions adaptades i que a més tenen un percentatge més alt d’usuaris. També s’ha de 
tenir en compte que les unitats Civia circulen amb doble composició i, per longitud, 
no són aptes per a totes les línies. Actualment la quantitat de trens i estacions acces-
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sibles, no permet realitzar una programació suficientment homogènia per garantir 
unes freqüències de pas uniformes.

Les línies on es prioritza els combois accessibles, són les següents:
– R1 Molins de Rei / Maçanet-Massanes
– R2 Nord Aeroport / Maçanet-Massanes
– R2 Sud Sant Vicenç de Calders / Estació França
– R11 Barcelona Sants / Port Bou
– R16 Estació França / Tortosa
El nombre de trens que no compten amb cap comboi adaptat (a tancament 2016) 

és de 139, 107 corresponen a rodalies i 32 a regionals. Malauradament, el 51% dels 
trens no tenen cap comboi adaptat.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions 
de la xarxa del servei de rodalia adaptades per a persones amb 
discapacitat
314-06689/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06688/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes 
o denúncies relacionades amb l’accessibilitat que ha rebut el 
Departament de Territori i Sostenibilitat del 2013 al 2015
314-06690/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06688/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
combois adaptats per a persones amb discapacitat que té previst 
d’introduir en el servei de tren de rodalia el 2016
314-06691/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06688/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment 
del Pla d’accessibilitat de Rodalies de Catalunya en data de l’1 de 
novembre de 2016
314-06692/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06688/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els elements que 
indiquen que els trens del servei de rodalia són accessibles
314-06693/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06688/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
combois del servei de tren de rodalia adaptats per a persones amb 
discapacitat a cada línia
314-06694/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06688/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si tots els trens del 
servei de rodalia disposen d’un comboi adaptat per a persones amb 
discapacitat
314-06695/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06688/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper del Cos 
d’Agents Rurals amb relació als bous salvatges de l’illa dels Bous
314-06787/11

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06787/11 us in-
formo del següent:

El Cos d’Agents Rurals, en el supòsit que s’opti per mantenir animals a l’Illa dels 
Bous o l’Illa de Vinallop, tindrien un paper important en la gestió i supervisió de la 
població dels braus a l’illa, que se centraria en:

1. Fer periòdicament el seguiment de l’evolució dels cens d’animals.
2. Fer seguiment de l’estat sanitari aparent i del benestar dels animals.
3. Facilitar el suport necessari al personal tècnic que hagi de fer actuacions de 

seguiment i control dels animals.
4. Qualsevol altra actuació que en funció de les circumstàncies es pugui demanar.

Barcelona, 13 de desembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions 
patrimonials dels sindicats de seguretat privada derivades de la 
Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
314-06805/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06805/11 i 314-
06806/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció 
General d’Administració de Seguretat.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-

sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

Mitjançant la Sentència número 773/2016, de 4 d’abril, el Tribunal Suprem va 
desestimar el recurs de cassació que la Generalitat de Catalunya havia interposat 
contra la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que havia estimat 
un recurs contenciós administratiu interposat per l’Advocacia de l’Estat contra l’Or-
dre INT/15/2012, de 17 de gener, per la qual es regula el distintiu de les persones 
vigilants de seguretat privada.
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Arran de la citada Sentència del Tribunal Suprem, el Departament d’Interior ha 
rebut una reclamació de responsabilitat patrimonial, interposada per un sindicat del 
sector de la seguretat privada en representació dels seus afiliats. Mitjançant aquesta 
reclamació, el sindicat reclama l’import que, segons indica, aquests haurien desem-
borsat per adquirir el distintiu en català.

Atesa la reclamació esmentada, el Departament d’Interior ha incoat un expedient 
de responsabilitat patrimonial, el qual es troba en fase d’instrucció i, per tant, encara 
no ha estat resolt.

Jordi Jardí Pinyol, director general d’Administració de Seguretat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds 
de compensació per responsabilitat patrimonial derivades de la 
Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
314-06806/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06805/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans 
d’informació relatius a les tècniques de conducció quan neva
314-06838/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06838/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El Servei Català de Trànsit forma part del Consell Assessor del Comitè d’Emer-

gències i s’integra al CECAT (Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya) 
quan s’activa el NEUCAT.

La informació s’orienta a prevenir els accidents, fins i tot com cal conduir un ve-
hicle per les carreteres afectades per aquelles causes meteorològiques. En concret, 
davant els episodis de nevades es dona informació en diferents mitjans informatius 
i per diversos canals:

a) Cròniques de l’estat del trànsit a diverses emissores radiofòniques.
b) Tuits a través del compte @transit, que té més de 80.000 seguidors. En aquests 

tuits, a banda d’informar sobre les carreteres afectades per la neu/gel, també es pro-
porcionen consells sobre seguretat viària que, ocasionalment, inclouen un link a un 
vídeo que està penjat al canal youtube del Servei Català de Trànsit sobre consells de 
conducció amb neu: https://www.youtube.com/watch?v=aWvWcxS9D-s.
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c) Notes de premsa que coordina la Direcció General de Protecció Civil.

Quant als consells, es fan les següents recomanacions:

Neu
– Conduir amb suavitat.
– No frenar bruscament.
– Reduir la velocitat per facilitar l’adherència i evitar lliscaments.
– Augmentar la distància de seguretat.
– Seguir les roderes o empremtes deixades per altres vehicles.
– No avançar si no és necessari.
– Portar les cadenes per si són necessàries.
– Quan cauen els primers flocs de neu es produeixen els mateixos efectes que 

quan cauen les primeres gotes de pluja (barreja d’aigua, pols i greix) i transformen 
el paviment en una pista molt lliscant. I passa el mateix quan la neu és tova i aca-
bada de caure.

– En arrencar el vehicle sobre neu pot ser que les rodes patinin i s’enfonsin. Per 
evitar-ho, posar-les en línia recta i arrencar amb segona, deixar anar molt lentament 
l’embragatge, mantenint una acceleració suau i constant, i no moure la direcció fins 
que el vehicle no estigui en moviment.

Gel
– Conduir amb suavitat.
– No frenar bruscament.
– Reduir la velocitat per facilitar l’adherència i evitar lliscaments.
– Augmentar la distància de seguretat.
– Seguir les roderes o empremtes deixades per altres vehicles.
– No avançar si no és necessari.
– Portar les cadenes per si són necessàries.
– Les distàncies de frenada en gel poden augmentar fins a deu vegades.

Eugenia Doménech Moral, directora

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles elèctrics en circulació el 2015 i el 2016
314-06842/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06842/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El Servei Català de Trànsit disposa de les dades de mobilitat dels vehicles desa-

gregats per tipologia, però no disposa d’informació de quins d’aquells són elèctrics.

Eugenia Doménech Moral, directora
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
d’avís existents en cas de creixement del cabal del darrer tram de la 
Tordera
314-06865/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06865/11, 
314-06866/11, 314-06867/11, 314-06868/11 i 314-06869/11 us trameto, en document 
annex, la informació facilitada per la Direcció General de Protecció Civil.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-

sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

La planificació d’emergències davant el risc d’inundació s’estructura a tres nivells:
– En primer lloc, el Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya 

(INUNCAT) identifica el risc i estableix el marc general d’organització i coordina-
ció. Entre d’altres, estableix quins són els municipis obligats a fer el corresponent pla 
d’actuació municipal (PAM) pels diferents supòsits d’inundació atès que de l’anàlisi 
de risc general se’n dedueix la seva afectació.

– En segon lloc, doncs, a escala local, el PAM ha d’identificar amb detall els ele-
ments vulnerables del municipis i l’estratègia d’avís de detall i de protecció als ciuta-
dans del municipi, que no sempre serà l’evacuació, ja que en molts casos procedirà 
el confinament en zones elevades.

– En el cas d’activitats incorporades al catàleg de risc, com poden ser els càm-
pings, estan obligades a elaborar el seu Pla d’autoprotecció (PAU) que estableix de 
forma concreta l’estratègia de protecció de l’activitat respecte els seus ocupants. 
Aquest és el tercer nivell de planificació.

El darrer anys s’ha actualització el Pla INUNCAT amb següents millores:
– A més dels comunicats i avisos del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), 

s’ha introduït el comunicat d’alerta hidrològica per part dels organismes de conca 
(Confederació Hidrogràfica de l’Ebre –CHE–, Confederació Hidrogràfica del Xú-
quer –CHX– i Agència Catalana de l’Aigua –ACA-).

– En les activacions de l’INUNCAT en «alerta» per precipitacions intenses s’ha 
establert un nou procediment d’avís als municipis no inclosos en els butlletins de 
Situació Meteorològica de Perill (SMP) que en el seu municipi tenen cursos fluvi-
als que poden quedar afectats per l’acumulació de pluges aigües amunt, que emet 
l’SMC. L’ACA ha subministrat la relació de municipis i cursos fluvials que es poden 
veure influenciats pels avisos d’SMP d’altres comarques i es troben en aquestes cir-
cumstàncies. D’aquesta manera s’ha reforçat el procediment que utilitza el Centre 
de Coordinació d’Emergències de Catalunya (CECAT) per la distribució i difusió 
d’avisos hidrològics per pluges intenses o sostingudes.

– El procediment de distribució i difusió de comunicats i avisos s’ha revisat per 
evitar la proliferació expansiva d’informació i permetre als receptors una identifica-
ció clara i explícita de les situacions de risc.
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– Aquesta actualització ha estat el resultat de múltiples sessions de treball amb 
els organismes competents en l’avaluació hidrometeorològica, cossos operatius, Pro-
tecció Civil i representants municipals.

La sensorització de les conques fluvials correspon als organismes titulars de les 
mateixes. Per tant, en el cas de la Tordera, la informació sobre els sensors instal·lats 
correspon a l’ACA que és l’organisme que ha de facilitar la informació corresponent 
als ajuntaments dels municipis obligats a fer el seu PAM per inundació i als establi-
ments que han de realitzar el seu PAU.

L’INUNCAT estableix una relació directa entre les prediccions per Situació me-
teorològica de perill (SMP) del Meteocat amb les fases de pre-alerta i alerta del Pla. 
El CECAT és l’encarregat de fer la comunicació d’aquestes fases a totes les institu-
cions, organismes, cossos operatius i activitats afectades, amb especial èmfasi als 
municipis, a través de diferents canals: missatgeria mòbil, correu electrònic, xarxa 
de comunicacions Rescat. Alhora, en aquestes situacions, l’equip de guàrdia del 
CECAT està en comunicació permanent amb el meteoròleg predictor del Meteocat 
per fer el seguiment del fenomen advers en temps real. En cas d’observació a curt 
termini de canvis en el desenvolupament del fenomen, el CECAT trasllada aquesta 
informació als destinataris esmentats.

El CECAT té incorporat a la llista de distribució de comunicats i avisos els càm-
pings.

Finalment, els càmpings ubicats en zona inundable estan obligats a redactar 
plans d’autoprotecció. Ho estan a partir de la resolució INT/764/2016 de 23 de març, 
que va ampliar el Catàleg d’activitats i centres obligats a disposar de plans d’au-
toprotecció segons el decret 30/2015. A través d’aquesta resolució, tots els càmpings 
ubicats en zones inundables (o en altres zones de risc com pot ser l’incendi forestal, 
risc d’accident greu en instal·lacions industrials amb substàncies perilloses o en el 
transport de mercaderies perilloses) els han d’elaborar i tramitar per a la seva homo-
logació com a activitats d’interès per la protecció civil de Catalunya.

En aquest pla d’autoprotecció, i pel que fa al risc d’inundacions, està prevista la 
valoració de la viabilitat de l’autoprotecció a partir del càlcul del temps d’avinguda 
i d’evacuació. També es valora que existeixi un sistema de detecció fiable i que la 
gestió de l’autoprotecció, de forma presencial, tingui àmplies garanties per part del 
personal del càmping.

Joan Delort i Menal, director general de Protecció Civil

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla 
d’emergència i evacuació en cas de creixement del cabal del darrer 
tram de la Tordera
314-06866/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06865/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de 
les unitats d’emergència en cas d’activació d’un pla d’emergència i 
evacuació
314-06867/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06865/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
d’actuació i el temps de resposta entre l’avís d’emergència i 
l’activació del pla d’evacuació en cas de creixement del cabal del 
darrer tram de la Tordera
314-06868/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06865/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del servei 
Meteocat com a mecanisme d’avís en casos de risc d’inundació per 
pluges torrencials
314-06869/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06865/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts 
per accident de tractor el 2016
314-06899/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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 314-06899/11, 314-
06900/11, 314-06901/11 i 314-06902/11, us trameto, en document annex, la informa-
ció facilitada pel Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Annex
Resposta a les preguntes escrites amb números de tramitació 314-06899/11 a 

314-06902/11 sobre el nombre de morts per accident de tractor
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-

sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

L’explotació de les dades fan referència a maquinària agrícola atès que el con-
cepte «tractor» no és un concepte referenciat a la base de dades de la Dirección Ge-
neral de Tráfico.

A Catalunya, a les vies interurbanes, les víctimes mortals per accidents amb ma-
quinaria agrícola han estat les següents: 

Nombre de morts per accident de maquinaria agrícola

Demarcació Comarca 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lleida Garrigues 0 0 0 0 0 0 1

Lleida Pla d’Urgell 1 0 0 0 0 0 0

Lleida Segrià 1 0 0 0 0 0 0

Tarragona Baix Ebre 0 1 0 0 0 0 0

Tarragona Montsià 0 0 1 0 0 0 0

Tarragona Priorat 0 0 1 0 0 0 0

Tarragona Ribera d’Ebre 0 0 0 0 2 0 1

Tarragona Tarragonès 0 0 1 0 0 0 0

Tarragona Terra Alta 0 0 0 0 0 1 0

Total   2 1 3 0 2 1 2

No hi ha un protocol específic, més enllà de les pautes que concerneixen a tots els 
conductors i circulacions. En aquest cas concret, s’han fet diverses formacions al 
col·lectiu de pagesos a través del programa No et perdis pel camí.

No es disposen d’estudis sobre aquesta problemàtica concreta. Els estudis de què 
disposem es refereixen a la circulació dels automòbils en general i en la circulació 
per les vies públiques.

Eugenia Doménech Moral, directora

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts 
per accident de tractor els darrers cinc anys
314-06900/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06899/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a 
evitar les morts per accident de tractor
314-06901/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06899/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis fets amb 
relació als morts per accident de tractor
314-06902/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06899/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a inaugurar una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida 
(Segrià)
314-06903/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-06903/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-06904/11, 314-
006905/11, 314-06906/11 i 314-06907/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En primer lloc, faig saber que el Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies gestiona com a centre propi la Residència Sant Josep amb 90 places i, com a 
centre amb la gestió delegada, la residència Balafia, la qual té 96 places.

Pel que fa a la previsió de necessitat de places, la Programació Territorial dels 
serveis socials especialitzats 2015-2018 constitueix l’instrument que orienta les prio-
ritats en la creació de noves places d’acord amb el marc pressupostari. Amb l’objec-
tiu de corregir els possibles desequilibris que s’hagin produït en la distribució territo-
rial dels recursos existents, la Programació estableix unes zones d’actuació preferent 
i una projecció de places orientada a millorar l’equilibri territorial. La Programació 
territorial assigna al Segrià una prioritat alta pel que fa al servei de residència de gent 
gran (en una escala de quatre graus de prioritat: baix-mig-alt i molt alt).

Abans de procedir a l’equipament del centre, es va detectar que les prioritats lo-
cals havien canviat i que la primera prioritat assistencial al municipi de Lleida en 
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aquell moment era la de places residencials per a gent gran i es va prendre la decisió 
de reestructurar els espais per reconvertir-la en residència per a gent gran. En aquest 
sentit, va ser necessari instar un canvi d’ús i procedir a equipar el centre en base a 
les noves necessitats.

Un cop efectuades les obres necessàries per adaptar l’espai a la nova tipologia de 
persones usuàries, va ser necessari licitar i adjudicar tots els contractes de subminis-
trament d’equipament de mobiliari, equipament de cuina, llits, parament i llenceria 
i equipament clínic. Es van haver d’estudiar i valorar un total de 27 ofertes. Tots 
aquests factors han endarrerit la posta en marxa del centre.

El cost de les obres de construcció d’aquest equipament al barri de Balàfia de 
Lleida ha estat de 6.478.099,03 €.

El cost de les obres d’adaptació per destinar l’equipament, inicialment concebut 
com a residència per a persones amb discapacitat física, en residència per a gent 
gran ha estat de 34.209, 75 €.

No s’ha adjudicat un concurs (procediment obert) si no els sis que figuren a con-
tinuació: 

Tipologia d’equipament

Nombre 
d’empreses 
presentades Empresa adjudicatària

Equipament mobiliari de la residència 8 Instal·lacions integrals i equipa·
ment per l’habitat, SL (KAUSA)

Equipament de la cuina de la residència 4 Vidal i Porta SL
Equipament de llits de la residència 5 Linet Iberia, SL
Equipament de parament i llenceria 3 Oms i Viñas SL
Equipament clínic i ajuts tècnics 2 Karinter 94, SL
Equipament mobiliari del centre de dia 5 Instal·lacions integrals i equipa·

ment per l’habitat, SL (KAUSA)

Barcelona, 09 de desembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en el 
lliurament de l’obra d’una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de 
Lleida (Segrià)
314-06904/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06903/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible 
sobrecost de les obres d’una residència geriàtrica al barri de Balàfia, 
de Lleida (Segrià)
314-06905/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06903/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses que s’han presentat al concurs d’adjudicació del 
subministrament de mobiliari de la residència geriàtrica al barri de 
Balàfia, de Lleida (Segrià)
314-06906/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06903/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques geriàtriques de Lleida (Segrià)
314-06907/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06903/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament de 
purins de la granja porcina que es preveu de construir en una zona 
entre Sant Martí de Tous i Bellprat (Anoia)
314-07177/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07177/11 us in-
formo del següent:

A data d’avui aquesta nova explotació no ha informat encara el Pla de gestió de 
les dejeccions ramaderes (PGDR).

Caldrà, doncs, que el titular de l’explotació informi a l’aplicació de gestió de les 
dejeccions ramaders (GDN) del nou pla de gestió per a la nova activitat, la qual cosa 
és un requisit imprescindible i vinculant per a procedir al tràmit d’inscripció regis-
tral de l’activitat i la granja, sense el qual no es podria iniciar l’activitat prevista.

Barcelona, 13 de desembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de la 
localització de la granja porcina que es preveu de construir en una 
zona entre Sant Martí de Tous i Bellprat (Anoia)
314-07178/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07178/11 us in-
formo del següent:

Quan el titular presenti el pla de gestió de les dejeccions ramaderes (PGDR) hau-
rà de determinar les condicions d’aplicació de les dejeccions al sòl, o, en el seu cas, 
els sistemes de tractament a implantar per tal de garantir l’excel·lència de l’ús de les 
dejeccions ramaderes. D’altra banda, també, a l’aplicació gestió de les dejeccions i 
fertilitzants nitrogenats (GDN), a l’apartat «Emmagatzematge» s’hi ha de descriure 
per a cada bassa el tipus de material constructiu, així com si se’n garanteix la im-
permeabilitat.

Tanmateix, en el tràmit de registre de l’explotació, cal presentar un «Certifi-
cat tècnic del sistema d’emmagatzematge de dejeccions de l’explotació ramadera» 
(d’acord amb un model normalitzat), en el que el tècnic ha de certificar que el siste-
ma d’emmagatzematge és impermeable, amb la descripció del material impermea-
bilitzant.

Durant el tràmit registral es comprova que no hi ha discrepàncies entre aques-
tes dades, tant les aprovades pel PGDR com les incloses en el certificat del tècnic.

Així doncs, si es compleix amb tot el previst per la normativa en relació a la ges-
tió de les dejeccions ramaderes, sempre en relació només a aquest concepte, l’indret 
no ha de suposar un motiu per a denegar la implantació de la nova granja.

Barcelona, 13 de desembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el governament de la Corporació
322-00095/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Fascicle tercer
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la gestió de la Corporació
322-00096/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el compartiment dels drets o la propietat dels 
formats de les produccions audiovisuals
322-00097/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la posada en marxa del Consell Professional de 
Programes
322-00098/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la implicació de la Corporació en la campanya 
«Casa nostra, casa vostra»
322-00099/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències obtingudes el 2016 pels mitjans de 
comunicació de la Corporació
322-00100/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació pressupostària de la Corporació al 
tancament de l’exercici del 2016
322-00101/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les perspectives amb relació a La Marató de TV3
322-00102/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la realització d’un programa amb format de 
concurs conjuntament amb la Federació d’Organismes de Ràdio i 
Televisió Autonòmics
322-00103/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la contractació de produccions externes als 
mitjans de la Corporació
322-00105/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’informe Recomanacions sobre la cobertura 
informativa d’actes terroristes emès pel Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya
322-00106/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el contracte programa
322-00107/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el contracte programa
322-00108/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les dades d’audiència
322-00109/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost de la Corporació
322-00110/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre les audiències de Catalunya Ràdio
323-00076/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el Telenotícies de TV3
323-00077/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració de les audiències de Catalunya Ràdio 
recollides a la tercera onada de l’Estudi General de Mitjans
323-00078/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els plans per a revertir la situació de les 
audiències
323-00079/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la proposta de Consell Professional de Programes
323-00080/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 16.12.2016, DSPC-C 288.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’augment de centres que imparteixen programes de formació i 
inserció adaptats per a alumnes d’educació especial a batxillerat, 
graus professionals i estudis universitaris els propers cinc anys
314-06377/11

RETIRADA

Reg. 45956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

Retirada: Alícia Romero Llano, del GP SOC.

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els guardons rebuts a la darrera edició dels 
Premis Zoom d’Igualada
322-00104/11

RETIRADA

Sessió 10 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el dia 16.12.2016, DSPC-C 288.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conflicte 
entre la Vall Fosca i Endesa
310-00146/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CUP·CC

Reg. 45893 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presen-
ten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Sobre el conflicte entre la Vall Fosca i Endesa.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats 
educatius
310-00147/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 46007 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els resultats educatius

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s



BOPC 293
23 de desembre de 2016

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 89 

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
activitats escolars i extraescolars
310-00148/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 46008 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les activitats escolars i extraescolars.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
dels serveis d’urgències hospitalàries
310-00149/11

ANUNCI: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, DEL GP CSP

Reg. 46083 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalunya 

Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació dels serveis d’urgències hospitalàries a Catalunya

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la renda 
garantida de ciutadania
310-00150/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 46102 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la Renda Garantida de Ciu-

tadania?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC



BOPC 293
23 de desembre de 2016

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
prioritats en l’àmbit de la salut mental
310-00151/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 46123 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les prioritats del govern en l’àmbit de la salut mental?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat de la 
tramitació dels ajuts a la paralització temporal de l’activitat pesquera 
del 2016
310-00152/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 46124 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’estat de tramitació dels ajuts per paralització temporal de l’activitat 

pesquera (vedes) del 2016?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers 
resultats de les proves PISA
310-00153/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 46125 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina valoració fa el Govern sobre els darrers resultats de les proves PISA?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
cultural
310-00154/11

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 46126 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la política cultural del Govern.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00098/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 45689 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

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

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00099/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP·CC

Reg. 45895 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
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Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del President de la Generalitat de Catalunya en relació a la 

situació política i social que viu el país?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00100/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 46082 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, for-
mula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 

política?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00101/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 46101 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00102/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS

Reg. 46122 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeve-

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Jordi Turull i Negre, president GP JS

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00103/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 46127 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.12.2016

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, for-
mula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Xavier García Albiol, president GP PPC

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
mètodes que proposarà al Govern de l’Estat perquè les proves PISA 
de matemàtiques, ciències, llengua espanyola i llengua anglesa 
siguin homologables amb la resta d’Espanya
311-00555/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 43998 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
A l’entrevista d’Els Matins de TV3 del dia 29 de novembre de 2016, la consellera 

d’Ensenyament va dir que no volien fer les mateixes proves que a la resta d’Espa-
nya perquè a Catalunya es treballa per competències. Atesa la importància de tenir 
proves homologables amb la resta d’Espanya per poder fer un estudi comparat dels 
nivells educatius de les diferents comunitats autònomes, i molt especialment amb 
aquelles que treuen millors resultats que Catalunya a les proves PISA, per tal de mi-
llorar els resultats a Catalunya, 

– Quins mètodes pensa proposar el Govern de la Generalitat al Govern d’Espa-
nya per tal de poder fer unes proves homologables en matemàtiques, ciències, llen-
gua espanyola i llengua anglesa?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals no es deixa triar la llengua per a fer les proves 
PISA
311-00556/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 43999 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
A les regions bilingües de la resta d’Europa es pot triar la llengua de les proves 

PISA,
– Per què a Catalunya no es deixa triar la llengua en què es fa la prova i s’obliga 

tots els alumnes a fer-la en català?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
certesa de les afirmacions relatives a la superioritat del nivell de 
llengua castellana dels alumnes catalans
311-00557/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 44000 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Durant anys s’ha afirmat que el nivell de llengua espanyola dels alumnes cata-

lans es superior al de resta d’Espanya i, fins i tot, la UOC va publicar Resultats del 
model lingüístic escolar de Catalunya. La prova empírica, coordinat per Miquel St-
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rubell at al. http://www.uoc.edu/portal/ca/catedra_multilinguisme/_resources/docu-
ments/modelinguisticescolar.pdf que basa aquesta «prova empírica» del nivell aca-
dèmic dels alumnes catalans en llengua espanyola és superior a la resta en aquestes 
proves PISA que mai s’han fet en llengua espanyola.

– Per què s’ha mentit reiteradament en aquest tema i fins i tot s’han escrit textos 
acadèmiques sobre aquesta falsedat?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions per a evitar la proliferació de comerços que ofereixen 
tractaments vitamínics i amb minerals intravenosos no autoritzats
311-00566/11

ANUNCI: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP C’S

Reg. 44244 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Després d’observar que els Mossos d’Esquadra han actuat, fruit d’una investigació 

realitzada pel propi cos policial, davant d’un comerç que pretenia vendre productes 
sanitaris sense els permisos i autoritzacions pertinents per les autoritats competents,

– Quines actuacions està prenent el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya per tal de que no proliferin la obertura de comerços que ofereixin tracta-
ments vitamínics i minerals intravenosos no autoritzats per les autoritats sanitàries?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
David Mejía Ayra, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions per a garantir que els establiments sanitaris compleixen 
la normativa vigent
311-00567/11

ANUNCI: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP C’S

Reg. 44291 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Després d’observar que els Mossos d’Esquadra han actuat, fruit d’una investigació 

realitzada pel propi cos policial, davant d’un comerç que pretenia vendre productes 
sanitaris sense els permisos i autoritzacions pertinents per les autoritats competents,
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– Quines actuacions s’estan produint per tal de garantitzar que els establiments 
sanitaris existents compleixen la normativa vigent?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
David Mejía Ayra, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
resultats dels alumnes catalans en matemàtiques i ciències
311-00568/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 44430 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Al mes de novembre de 2016 es van publicar els resultats en matemàtiques i cièn-

cies de l’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu (IEA) 
corresponent a l’any 2015. En matemàtiques, el rendiment dels alumnes catalans és 
de 499 punts, 6 punts menys que la mitjana espanyola (505). Pel que fa a ciències, el 
rendiment dels alumnes catalans és de 511 punts, 7 punts menys que la mitjana es-
panyola (518). Les comunitats autònomes amb millors puntuacions en matemàtiques 
són Castella i Lleó (531), Madrid (525) i La Rioja i Astúries (518 punts). En ciències, 
comunitats autònomes amb millors puntuacions són Castella i Lleó (593), Madrid 
(539), Astúries (538) i La Rioja (532).

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament sobre els mals resul-
tats dels alumnes catalans en matemàtiques i ciències?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
contactes amb els departaments educatius de Castellà i Lleó, 
Madrid, Astúries i La Rioja per a estudiar i importar les pràctiques 
que els ha permès tenir un millor rendiment educatiu
311-00569/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 44431 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Al mes de novembre de 2016 es van publicar els resultats en matemàtiques i cièn-

cies de l’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu (IEA) 
corresponent a l’any 2015. En matemàtiques, el rendiment dels alumnes catalans és 
de 499 punts, 6 punts menys que la mitjana espanyola (505). Pel que fa a ciències, el 
rendiment dels alumnes catalans és de 511 punts, 7 punts menys que la mitjana es-
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panyola (518). Les comunitats autònomes amb millors puntuacions en matemàtiques 
són Castella i Lleó (531), Madrid (525) i La Rioja i Astúries (518 punts). En ciències, 
comunitats autònomes amb millors puntuacions són Castella i Lleó (593), Madrid 
(539), Astúries (538) i La Rioja (532).

– Ha començat el Departament d’Ensenyament amb els seus homòlegs a Caste-
lla i Lleó, Madrid, Astúries i La Rioja per estudiar les seves bones pràctiques i po-
der-les importar a Catalunya?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pla per a millorar l’aprenentatge de matemàtiques i ciències dels 
alumnes catalans per a arribar a la mitjana espanyola en el rendiment 
educatiu
311-00570/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 44432 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Al mes de novembre de 2016 es van publicar els resultats en matemàtiques i cièn-

cies de l’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu (IEA) 
corresponent a l’any 2015. En matemàtiques, el rendiment dels alumnes catalans és 
de 499 punts, 6 punts menys que la mitjana espanyola (505). Pel que fa a ciències, el 
rendiment dels alumnes catalans és de 511 punts, 7 punts menys que la mitjana es-
panyola (518). Les comunitats autònomes amb millors puntuacions en matemàtiques 
són Castella i Lleó (531), Madrid (525) i La Rioja i Astúries (518 punts). En ciències, 
comunitats autònomes amb millors puntuacions són Castella i Lleó (593), Madrid 
(539), Astúries (538) i La Rioja (532).

– Quin és el pla del Departament d’Ensenyament per tal de millorar l’aprenen-
tatge de matemàtiques i ciències per arribar, com a mínim a la mitjana espanyola?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una 
afirmació de la consellera d’Ensenyament sobre el currículum i els 
exàmens de Catalunya
311-00571/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 44929 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Dimarts 29 de novembre de 2016, la consellera Meritxell Ruiz va afirmar a una 

entrevista a Els Matins de TV3 que a Espanya s’està seguint un currículum feixuc i 
s’estan fent uns exàmens del s. xix mentre que a Catalunya tenim un currículum 
i uns exàmens del s. xxi. Dimecres 30 de novembre de 2016, la Sra. Ruiz, en respos-
ta la diputada Anna Simó, va insistir en la mateixa idea i, a més va posar exemple 
d’exàmens, un del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte («Le preguntaré so-
bre el significado del pendiente de una recta (sic) y las diferentes formas de calcular-
las») i un altre del Departament d’Ensenyament («el que demana és que els nostres 
alumnes mantinguin una actitud de recerca davant d’un problema, siguin capaços d’as-
sajar i discutir altres propostes en un entorn d’aprenentatge cooperatiu i individual»). 
Donat que segons l’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu 
(IEA), Catalunya està per sota de la mitjana espanyola, europea i de l’OCDE en mate-
màtiques i ciències i molt per sota de CCAA com ara Castella i Lleó, Madrid, Can-
tabria, Astúries i La Rioja, sorgeixen varies preguntes: 

– Com es pot afirmar que és millor el currículum i els exàmens de Catalunya si 
els resultats dels alumnes catalans estan per sota de la mitjana espanyola en mate-
màtiques i ciències?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals la consellera d’Ensenyament considera negatiu que 
els alumnes sàpiguen calcular pendents i ho demostrin en un examen
311-00572/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 44930 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Dimarts 29 de novembre de 2016, la consellera Meritxell Ruiz va afirmar a una 

entrevista a Els Matins de TV3 que a Espanya s’està seguint un currículum feixuc i 
s’estan fent uns exàmens del s. xix mentre que a Catalunya tenim un currículum i 
uns exàmens del s. xxi. Dimecres 30 de novembre de 2016, la Sra. Ruiz, en respos-
ta la diputada Anna Simó, va insistir en la mateixa idea i, a més va posar exemple 
d’exàmens, un del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte («Le preguntaré so-
bre el significado del pendiente de una recta (sic) y las diferentes formas de calcu-
larlas») i un altre del Departament d’Ensenyament («el que demana és que els nos-
tres alumnes mantinguin una actitud de recerca davant d’un problema, siguin capaços 
d’assajar i discutir altres propostes en un entorn d’aprenentatge cooperatiu i indivi-
dual»). Donat que segons l’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment 
Educatiu (IEA), Catalunya està per sota de la mitjana espanyola, europea i de l’OCDE en 
matemàtiques i ciències i molt per sota de CCAA com ara Castella i Lleó, Madrid, 
Cantabria, Astúries i La Rioja, sorgeixen varies preguntes: 

– Per què considera negatiu que els alumnes sàpiguen calcular pendents i ho pu-
guin demostrar mitjançant un examen?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
importància de discutir les diferents vies per a solucionar un 
problema matemàtic
311-00573/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 44931 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Dimarts 29 de novembre de 2016, la consellera Meritxell Ruiz va afirmar a una 

entrevista a Els Matins de TV3 que a Espanya s’està seguint un currículum feixuc i 
s’estan fent uns exàmens del s. xix mentre que a Catalunya tenim un currículum 
i uns exàmens del s. xxi. Dimecres 30 de novembre de 2016, la Sra. Ruiz, en res-
posta la diputada Anna Simó, va insistir en la mateixa idea i, a més va posar exem-
ple d’exàmens, un del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte («Le preguntaré 
sobre el significado del pendiente de una recta (sic) y las diferentes formas de cal-
cularlas») i un altre del Departament d’Ensenyament («el que demana és que els 
nostres alumnes mantinguin una actitud de recerca davant d’un problema, siguin 
capaços d’assajar i discutir altres propostes en un entorn d’aprenentatge cooperatiu i in-
dividual»). Donat que segons l’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment 
Educatiu (IEA), Catalunya està per sota de la mitjana espanyola, europea i de l’OC-
DE en matemàtiques i ciències i molt per sota de CCAA com ara Castella i Lleó, 
Madrid, Cantabria, Astúries i La Rioja, sorgeixen varies preguntes: 

– Si les matemàtiques son unes ciències exactes i en molts casos només hi ha 
una via correcta per a solucionar els problemes plantejats, per què és més impor-
tant discutir les diferents vies que solucionar correctament el problema o operació 
plantejats?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’equips de radioteràpia
311-00574/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 44939 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants equips de radioteràpia hi ha a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’equips de radiofreqüència estereotàxica per a tractar 
tumors cerebrals en els infants
311-00575/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 44940 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants equips de ràdiofreqüència esterotàxica hi ha a Catalunya per poder 

tractar tumors cerebrals en la població infantil?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre d’infants tractats amb un equip de radiofreqüència 
estereotàxica i el nombre d’infants que han sobreviscut a un tumor 
cerebral del 2008 ençà
311-00576/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 44941 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des del 2008 fins a l’actualitat quants nens han pogut ser tractats amb un equip 

de ràdiofreqüència esterotàxica i quants nens han pogut sobreviure al tumor cere-
bral?

Es demana informació per centres i províncies

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones que són tractades diàriament per equips de 
radiofreqüència estereotàxica lineal
311-00577/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 44942 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Els equips de de ràdiofreqüència esterotàxica lineal, a quanta població està 

tractant diàriament en l’actualitat?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
equips de radioteràpia per a tractar el càncer infantil diferents dels 
equips de radiofreqüència estereotàxica
311-00578/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 44943 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha a Catalunya altres equips de radioteràpia per tractar el càncer infantil 

diferents dels equips de de ràdiofreqüència esterotàxica?
– On son?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
inversió anual en la recerca contra el càncer infantil
311-00579/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 44944 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quant inverteix el Govern de la Generalitat anualment en la recerca del càncer 
infantil, especialment en tumors cerebrals?

– Quins centres reben els recursos?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
publicacions en revistes científiques de la recerca contra el càncer 
infantil feta a Catalunya
311-00580/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 44945 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines publicacions realitzades existeixen en revistes JCR de la recerca resul-

tant sobre el càncer infantil derivat de la recerca catalana?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
idoneïtat de fer representacions teatrals d’obres com El setge de 
Cambrils del 1640 amb alumnes petits
311-00581/11

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 44950 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Al vídeo penjat a Youtube per l’escola Guillem Fortuny de Cambrils es pot veu-

re com un mestre li fa dir a un alumne: «els catalans s’han rebel·lat contra Espanya. 
Com a rei, he d’acabar amb aquesta rebel·lió. Tots aquells que la defensen, moriran», 
la qual cosa es rebuda amb entusiasme i «sí» d’alegria per part dels seus súbdits. 
Tant el rei com les seves tropes són representades com persones emprenyades.

Després, es pot veure com el mestre li fa dir a una nena «Armengol, ja tinc la 
pólvora preparada. Anem a destrossar aquest exèrcit espanyol». Com la nena no diu 
«espanyol», el mestre ho repeteix i ella ho diu també. El representant de les tropes 
castellanes, diu que es quedaran fins que obrin les portes o moriran tots i la resta de 
la tropa un celebra.

Armengol negocia obrir les portes a canvi de que no matin ningú, però quan les 
tropes li expliquen al rei, ell diu –repetint sempre les paraules del professor– que els 
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enganyaran i que quan obrin les portes, els mataran a tots i així ho fan. Es pot veure 
com un alumne acaba tirant al terra a un altre.

– Consideren pertinent aquest tipus de representació teatrals per alumnes tan 
petits?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’enfocament de la representació teatral del setge de Cambrils del 
1640 per l’Escola Guillem Fortuny, de Cambrils
311-00582/11

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 44951 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Al vídeo penjat a Youtube per l’escola Guillem Fortuny de Cambrils es pot veu-

re com un mestre li fa dir a un alumne: «els catalans s’han rebel·lat contra Espanya. 
Com a rei, he d’acabar amb aquesta rebel·lió. Tots aquells que la defensen, moriran», 
la qual cosa es rebuda amb entusiasme i «sí» d’alegria per part dels seus súbdits. 
Tant el rei com les seves tropes són representades com persones emprenyades.

Després, es pot veure com el mestre li fa dir a una nena «Armengol, ja tinc la 
pólvora preparada. Anem a destrossar aquest exèrcit espanyol». Com la nena no diu 
«espanyol», el mestre ho repeteix i ella ho diu també. El representant de les tropes 
castellanes, diu que es quedaran fins que obrin les portes o moriran tots i la resta de 
la tropa un celebra.

Armengol negocia obrir les portes a canvi de que no matin ningú, però quan les 
tropes li expliquen al rei, ell diu –repetint sempre les paraules del professor– que els 
enganyaran i que quan obrin les portes, els mataran a tots i així ho fan. Es pot veure 
com un alumne acaba tirant al terra a un altre.

– Consideren que el enfocament és el més adequat pel que fa a aquest esdeveni-
ment històric?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’adequació al foment de la cultura de la pau de la representació 
teatral del setge de Cambrils del 1640 per l’Escola Guillem Fortuny, 
de Cambrils
311-00583/11

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 44952 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Al vídeo penjat a Youtube per l’escola Guillem Fortuny de Cambrils es pot veu-

re com un mestre li fa dir a un alumne: «els catalans s’han rebel·lat contra Espanya. 
Com a rei, he d’acabar amb aquesta rebel·lió. Tots aquells que la defensen, moriran», 
la qual cosa es rebuda amb entusiasme i «sí» d’alegria per part dels seus súbdits. 
Tant el rei com les seves tropes són representades com persones emprenyades.

Després, es pot veure com el mestre li fa dir a una nena «Armengol, ja tinc la 
pólvora preparada. Anem a destrossar aquest exèrcit espanyol». Com la nena no diu 
«espanyol», el mestre ho repeteix i ella ho diu també. El representant de les tropes 
castellanes, diu que es quedaran fins que obrin les portes o moriran tots i la resta de 
la tropa un celebra.

Armengol negocia obrir les portes a canvi de que no matin ningú, però quan les 
tropes li expliquen al rei, ell diu –repetint sempre les paraules del professor– que els 
enganyaran i que quan obrin les portes, els mataran a tots i així ho fan. Es pot veure 
com un alumne acaba tirant al terra a un altre.

– Consideren que aquesta representació teatral es adequada per a fomentar una 
cultura de la pau i la no violència?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions perquè no es repeteixin fets com la representació teatral 
del setge de Cambrils del 1640 per l’Escola Guillem Fortuny, de 
Cambrils
311-00584/11

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 44953 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Al vídeo penjat a Youtube per l’escola Guillem Fortuny de Cambrils es pot veu-

re com un mestre li fa dir a un alumne: «els catalans s’han rebel·lat contra Espanya. 
Com a rei, he d’acabar amb aquesta rebel·lió. Tots aquells que la defensen, moriran», 
la qual cosa es rebuda amb entusiasme i «sí» d’alegria per part dels seus súbdits. 
Tant el rei com les seves tropes són representades com persones emprenyades.
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Després, es pot veure com el mestre li fa dir a una nena «Armengol, ja tinc la 
pólvora preparada. Anem a destrossar aquest exèrcit espanyol». Com la nena no diu 
«espanyol», el mestre ho repeteix i ella ho diu també. El representant de les tropes 
castellanes, diu que es quedaran fins que obrin les portes o moriran tots i la resta de 
la tropa un celebra.

Armengol negocia obrir les portes a canvi de que no matin ningú, però quan les 
tropes li expliquen al rei, ell diu –repetint sempre les paraules del professor– que els 
enganyaran i que quan obrin les portes, els mataran a tots i així ho fan. Es pot veure 
com un alumne acaba tirant al terra a un altre.

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament per tal de que fets 
com aquest no es tornin a reproduir i l’alumnat, i molt especialment els més petits, 
es desenvolupin en una cultura de la pau i la no violència?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a evitar que el professor de l’Escola Guillem 
Fortuny, de Cambrils, que va organitzar la representació teatral 
del setge de Cambrils del 1640 continuï fent aquest tipus de 
representacions
311-00586/11

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 44955 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Al vídeo penjat a Youtube per l’escola Guillem Fortuny de Cambrils es pot veu-

re com un mestre li fa dir a un alumne: «els catalans s’han rebel·lat contra Espanya. 
Com a rei, he d’acabar amb aquesta rebel·lió. Tots aquells que la defensen, moriran», 
la qual cosa es rebuda amb entusiasme i «sí» d’alegria per part dels seus súbdits. 
Tant el rei com les seves tropes són representades com persones emprenyades.

Després, es pot veure com el mestre li fa dir a una nena «Armengol, ja tinc la 
pólvora preparada. Anem a destrossar aquest exèrcit espanyol». Com la nena no diu 
«espanyol», el mestre ho repeteix i ella ho diu també. El representant de les tropes 
castellanes, diu que es quedaran fins que obrin les portes o moriran tots i la resta de 
la tropa un celebra.

Armengol negocia obrir les portes a canvi de que no matin ningú, però quan les 
tropes li expliquen al rei, ell diu –repetint sempre les paraules del professor– que els 
enganyaran i que quan obrin les portes, els mataran a tots i així ho fan. Es pot veure 
com un alumne acaba tirant al terra a un altre.

– Quines mesures es pensen prendre per evitar que aquest professor segueixi fent 
aquest tipus de representacions que fomenten l’odi i la violència?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
situació de col·lapse als hospitals públics
311-00588/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 45587 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Tal com Ciutadans havia advertit al conseller de Salut al Parlament de Catalu-

nya, els hospitals públics catalans tornen a ser notícia pel seu col·lapse, per les mol-
tes hores d’espera per ser atès, i pels dies que alguns pacients han d’esperar per ser 
ingressats en una habitació hospitalària. Davant d’aquests fets,

– Quina valoració fa el Departament de Salut de la situació?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions per a canviar la situació de col·lapse als hospitals públics
311-00589/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 45588 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Tal com Ciutadans havia advertit al conseller de Salut al Parlament de Catalu-

nya, els hospitals públics catalans tornen a ser notícia pel seu col·lapse, per les mol-
tes hores d’espera per ser atès, i pels dies que alguns pacients han d’esperar per ser 
ingressats en una habitació hospitalària. Davant d’aquests fets,

– Què ha fet els darrers mesos el Departament de Salut per canviar aquesta di-
nàmica?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
els canvis organitzatius per a evitar la situació de col·lapse dels 
hospitals públics
311-00590/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 45589 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Tal com Ciutadans havia advertit al conseller de Salut al Parlament de Catalu-

nya, els hospitals públics catalans tornen a ser notícia pel seu col·lapse, per les mol-
tes hores d’espera per ser atès, i pels dies que alguns pacients han d’esperar per ser 
ingressats en una habitació hospitalària. Davant d’aquests fets, 

– Hi ha algun tipus de canvi organitzatiu per evitar que novament es mantinguin 
aquests col·lapses?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
sobreesforç que han de fer els treballadors dels hospitals públics 
arran de la situació de col·lapse d’aquests centres
311-00591/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 45590 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Tal com Ciutadans havia advertit al conseller de Salut al Parlament de Catalu-

nya, els hospitals públics catalans tornen a ser notícia pel seu col·lapse, per les mol-
tes hores d’espera per ser atès, i pels dies que alguns pacients han d’esperar per ser 
ingressats en una habitació hospitalària. Davant d’aquests fets,

– És conscient el Departament del sobreesforç que obliga als treballadors a pres-
tar assistència sanitària en aquestes condicions? Què planteja fer?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions previstes perquè no empitjori la situació dels hospitals 
públics quan arribi l’epidèmia de grip
311-00592/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 45591 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Tal com Ciutadans havia advertit al conseller de Salut al Parlament de Catalu-

nya, els hospitals públics catalans tornen a ser notícia pel seu col·lapse, per les mol-
tes hores d’espera per ser atès, i pels dies que alguns pacients han d’esperar per ser 
ingressats en una habitació hospitalària. Davant d’aquests fets,

– Què farà per tal que la situació no empitjori encara més quan arribi l’epidèmia 
gripal?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre d’implantació de la 
T-Mobilitat i la previsió d’entrada en servei
314-07434/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 45203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En 2013 el Govern daba luz verde a la implantación de la T-Mobilitat. En 2014 

se adjudicaba el contrato con un calendario que preveía el inicio de las pruebas en 
2015 y la puesta en servicio en 2016. Cumplido el plazo del contrato, la puesta 
en servicio no se ha llevado a cabo. ¿Cuál ha sido la causa? ¿Cuál es la nueva pre-
visión para el área de Barcelona? ¿Cuál es la previsión de puesta en servicio en la 
totalidad de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 12 de diciembre de 2016 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s



BOPC 293
23 de desembre de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 109 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi del 
contracte adjudicat el 2014 per a implantar la T-Mobilitat després de 
l’anunci del retard en l’entrada en servei
314-07435/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 45204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Según el contrato adjudicado por el Govern en 2014, la T-Mobilitat debía ser 

una realidad ya en 2016. Sin embargo, recientemente desde el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat se ha anunciado que no se cumplirán las previsiones inicia-
les, y que la implantación no se llevará a cabo hasta 2018, duplicando el plazo ini-
cial. ¿Cómo ha afectado esto al contrato formalizado? ¿Ha aumentado su importe? 
(¿Cuánto?) ¿Se ha ampliado su plazo? (¿En cuánto tiempo?) ¿Ha sido necesaria al-
guna licitación adicional?

Palacio del Parlamento, 12 de diciembre de 2016 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els 
terminis legals per a augmentar el control del sistema públic-privat 
mitjançant l’Autoritat del Transport Metropolità
314-07436/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 45205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– A principios de año se anunció que se habían introducido cambios dentro de 

los términos legales posibles para aumentar el control del nuevo sistema público-pri-
vado a través de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM). ¿En qué consisten 
dichos cambios? ¿Qué coste suponen para la administración?

Palacio del Parlamento, 12 de diciembre de 2016 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
contractes formalitzats per a implantar la T-Mobilitat
314-07437/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 45206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– A fecha de hoy, ¿a qué importe ascienden todos los contratos formalizados 

para la puesta en marcha de la T-Mobilitat (incluidos estudios previos, contrato 
principal...)?

Palacio del Parlamento, 12 de diciembre de 2016 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades per a pal·liar els problemes derivats de la pobresa 
energètica amb càrrec als pressupostos del 2015
314-07439/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP SOC

Reg. 45358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– El llistat ajuntament per ajuntament i consells comarcals de les subvencions 

atorgades amb càrrec als pressupostos de l’any 2015 per pal·liar els problemes deri-
vats de la pobresa energètica.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les factures 
pagades a empreses subministradores de llum, gas i aigua per a 
pal·liar els problemes derivats de la pobresa energètica amb càrrec 
als pressupostos del 2015
314-07440/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP SOC

Reg. 45359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El llistat del pagament de factures a empreses distribuïdores de subministra-

ments de llum, gas i aigua amb càrrec als pressupostos de l’any 2015 per impa-
gaments d’usuaris, per pal·liar els problemes de la pobresa energètica.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de 
col·lapse als hospitals públics
314-07441/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 45592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, 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: 
Tal com Ciutadans havia advertit al conseller de Salut al Parlament de Catalu-

nya, els hospitals públics catalans tornen a ser notícia pel seu col·lapse, per les mol-
tes hores d’espera per ser atès, i pels dies que alguns pacients han d’esperar per ser 
ingressats en una habitació hospitalària. Davant d’aquests fets,

– Quina valoració fa el Departament de Salut de la situació?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
canviar la situació de col·lapse als hospitals públics
314-07442/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 45593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, 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: 
Tal com Ciutadans havia advertit al conseller de Salut al Parlament de Catalu-

nya, els hospitals públics catalans tornen a ser notícia pel seu col·lapse, per les mol-
tes hores d’espera per ser atès, i pels dies que alguns pacients han d’esperar per ser 
ingressats en una habitació hospitalària. Davant d’aquests fets,

– Què ha fet els darrers mesos el Departament de Salut per canviar aquesta di-
nàmica?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis 
organitzatius per a evitar la situació de col·lapse dels hospitals 
públics
314-07443/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 45594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, 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: 
Tal com Ciutadans havia advertit al conseller de Salut al Parlament de Catalu-

nya, els hospitals públics catalans tornen a ser notícia pel seu col·lapse, per les mol-
tes hores d’espera per ser atès, i pels dies que alguns pacients han d’esperar per ser 
ingressats en una habitació hospitalària. Davant d’aquests fets, 

– Hi ha algun tipus de canvi organitzatiu per evitar que novament es mantinguin 
aquests col·lapses?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sobreesforç que 
han de fer els treballadors dels hospitals públics arran de la situació 
de col·lapse d’aquests centres
314-07444/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 45595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, 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: 
Tal com Ciutadans havia advertit al conseller de Salut al Parlament de Catalu-

nya, els hospitals públics catalans tornen a ser notícia pel seu col·lapse, per les mol-
tes hores d’espera per ser atès, i pels dies que alguns pacients han d’esperar per ser 
ingressats en una habitació hospitalària. Davant d’aquests fets,

– És conscient el Departament del sobreesforç que obliga als treballadors a pres-
tar assistència sanitària en aquestes condicions? Què planteja fer?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes perquè no empitjori la situació dels hospitals públics quan 
arribi l’epidèmia de grip
314-07445/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 45596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, 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: 
Tal com Ciutadans havia advertit al conseller de Salut al Parlament de Catalu-

nya, els hospitals públics catalans tornen a ser notícia pel seu col·lapse, per les mol-
tes hores d’espera per ser atès, i pels dies que alguns pacients han d’esperar per ser 
ingressats en una habitació hospitalària. Davant d’aquests fets,

– Què farà per tal que la situació no empitjori encara més quan arribi l’epidèmia 
gripal?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
Resolució 337/XI, sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya des de la rambla Ibèria fins al passeig de 
Can Feu, a Sabadell
314-07446/11

FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CUP·CC

Reg. 45683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Al Departament de Territori i Sostenibilitat: 
En la sessió de la Comissió de Territori del passat 26 d’octubre de 2016 es va 

adoptar la Resolució 337/XI del Parlament de Catalunya, sobre el soterrament de la 
línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la Rambla Ibèria fins al 
Passeig de Can Feu, a Sabadell (núm. expedient 250-00476/11), publicat al BOPC 
256 del 10 de novembre de 2016 (http://www.parlament.cat/document/bopc/180187.
pdf#page=10).

La resolució adoptada diu, textualment: 
1. Vetllar pel compliment del termini de 5 mesos per a la redacció del projecte 

constructiu del projecte actualitzat: Perllongament del soterrament de la línia d’FGC 
de Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu. - Clau: TF09408.
A1 –. Adjudicat en data 02/11/2015 a l’empresa Tècnica y Proyectos SA, per un im-
port de 226.060,00 € (s/iva).

La pregunta és: 
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– S’ha complert el termini de 5 mesos des de la seva adjudicació en data 2 de 
novembre de 2015, i el Departament de Territori i Sostenibilitat ja té disponible el 
projecte constructiu? En cas afirmatiu, els sol·licitem còpia del projecte o compro-
vant conforme el projecte està redactat i en mans del Departament de Territori i 
Sostenibilitat.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016 
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients atesos a les urgències hospitalàries dels centres del Siscat 
a Barcelona el 2016
314-07447/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quin ha estat el nombre de pacients atesos a les urgències hospitalàries de ca-

dascun dels centres del Siscat a la ciutat de Barcelona durant el 2016, desglossat per 
mesos?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà 
d’espera a les urgències hospitalàries dels centres del Siscat a 
Barcelona el 2016
314-07448/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quin ha estat el temps mig d’espera a les urgències hospitalàries de cadascun 

dels centres del Siscat a la ciutat de Barcelona durant el 2016, desglossat per mesos?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps màxim 
d’espera a les urgències hospitalàries i el nombre de pacients 
afectats pel temps d’espera als centres del Siscat a Barcelona el 
2016
314-07449/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quin ha estat el temps màxim d’espera i el nombre de pacients afectats per 

aquest a les urgències hospitalàries de cadascun dels centres del Siscat a la ciutat de 
Barcelona durant el 2016, desglossat per mesos?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre d’urgències ateses als centres hospitalaris del Siscat en el 
període 2010-2015
314-07450/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències ateses a cadascun dels Hos-

pitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya (Siscat), per a cadascun dels anys 
del període 2010-2015?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre d’urgències ingressades als hospitals del Siscat en el 
període 2010-2015
314-07451/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències ingressades ateses a cadas-

cun dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya (Siscat), per a cadas-
cun dels anys del període 2010-2015?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre d’urgències ambulatoris ateses als hospitals del Siscat en el 
període 2010-2015
314-07452/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències ambulatòries ateses a cadas-

cun dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya (Siscat), per a ca-
dascun dels anys del període 2010-2015?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’urgències ateses del 5 al 12 de desembre de 2016 a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, de Barcelona
314-07453/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quin va ser el nombre d’urgències ateses la setmana del 5 al 12 de desembre 

de 2016 a l’Hospital del Vall d’Hebron de Barcelona?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’urgències ateses del 5 al 12 de desembre de 2016 a l’Hospital del 
Mar, de Barcelona
314-07454/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quin va ser el nombre d’urgències ateses la setmana del 5 al 12 de desembre 

de 2016 a l’Hospital del Mar de Barcelona?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mig i 
màxim d’espera a les urgències de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de 
Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07455/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quin va ser el temps d’espera mig i màxim a les urgències de l’Hospital del 

Vall d’Hebron de Barcelona la setmana del 5 al 12 de desembre de 2016?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i 
màxim d’espera a les urgències de l’Hospital del Mar, de Barcelona, 
del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07456/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quin va ser el temps d’espera mig i màxim a les urgències de l’Hospital del 

Mar de Barcelona la setmana del 5 al 12 de desembre de 2016?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
derivacions del servei d’urgències a planta a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07457/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quin va ser el nombre de derivacions a planta des del servei d’urgències de 

l’Hospital del Vall d’Hebron de Barcelona la setmana del 5 al 12 de desembre 
de 2016?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
derivacions del servei d’urgències a planta a l’Hospital del Mar, de 
Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07458/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
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– Quin va ser el nombre de derivacions a planta des del servei d’urgències de 
l’Hospital del Mar de Barcelona la setmana del 5 al 12 de desembre de 2016?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i 
màxim d’estada a les urgències dels pacients derivats a planta a 
l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
314-07459/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quin va ser el temps d’estada mig i màxim a les urgències de l’Hospital del 

Mar de Barcelona la setmana del 5 al 12 de desembre de 2016, en el cas dels pa-
cients que van ser derivats a planta?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i 
màxim d’estada a les urgències dels pacients derivats a planta a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre 
de 2016
314-07460/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 45871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quin va ser el temps d’estada mig i màxim a les urgències de l’Hospital del 

Vall d’Hebron de Barcelona la setmana del 5 al 12 de desembre de 2016, en el cas 
dels pacients que van ser derivats a planta?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del 
Govern amb relació a l’informe «World Energy Outlook (WEO) 2016» 
de l’Agència Internacional de l’Energia
314-07461/11

FORMULACIÓ: SERGI SALADIÉ GIL, DEL GP CUP·CC

Reg. 45900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-

pular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Al Departament d’Empresa i Coneixement: 
En el darrer informe anual de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), el 

World Energy Outlook (WEO) 2016, incloïa una detalladíssima discussió sobre les 
perspectives del mercat del Petroli.

Davant d’aquest informe, plantegem les següents preguntes: 
– El Govern de la Generalitat de Catalunya és receptor d’aquest informe? N’és 

coneixedor? Hi ha persones del govern a qui s’hagi encarregat de valorar l’informe? 
s’han adonat de la gravetat que transmeten aquestes dades?

– Tenen intenció d’emetre alguna recomanació oficial al conjunt del Govern de 
la Generalitat de Catalunya perquè es prepari per a l’escenari tan complicat que di-
buixa l’AIE?

– Donada la gravetat del que s’anticipa, no creuen que el Govern de la Generali-
tat de Catalunya hauria de demanar explicacions més detallades a l’Agència Inter-
nacional de l’Energia?

– Si el Govern de la Generalitat de Catalunya decideix inhibir-se i no actuar da-
vant d’un assumpte de tanta importància que, pel que sembla, es manifestarà en els 
propers pocs anys, no s’estaria incorrent en una gravíssima irresponsabilitat? Pot 
el Govern de la Generalitat de Catalunya ignorar completament els avisos, encara 
velats però cada vegada més clars, d’un organisme de referència com és l’Agència 
Internacional de l’Energia?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016 
Sergi Saladié Gil, diputat GP CUP-CC
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	310-00151/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat de la tramitació dels ajuts a la paralització temporal de l’activitat pesquera del 2016
	310-00152/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers resultats de les proves PISA
	310-00153/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política cultural
	310-00154/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00098/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	317-00099/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00100/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00101/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00102/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00103/11
	Substanciació


	1.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contractes amb clíniques privades que el Departament de Salut avaluarà per saber si hi ha hagut sobrecostos
	311-00329/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les sospites relatives a sobrecostos en la derivació de pacients a clíniques privades
	311-00330/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el brot de legionel·losi de l’octubre del 2016
	311-00457/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de legionel·losi del 2016
	311-00458/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer front al brot de legionel·losi de l’octubre del 2016
	311-00459/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol adoptat per a fer front al brot de legionel·losi de l’octubre del 2016
	311-00460/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a prevenir l’aparició de nous casos de legionel·losi
	311-00461/11
	Substanciació


	1.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de Barcelona com a destinació de turisme mèdic
	314-01394/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos pressupostaris destinats al turisme mèdic
	314-01396/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’àmbit d’actuació de l’empresa de nova constitució FGCRAIL i de l’empresa dissolta FGC Mobilitat
	314-05676/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports destinats a cofinançar les despeses de funcionament de les escoles bressol del curs 2007-2008 ençà
	314-06057/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de places d’escoles bressol del curs 2007-2008 ençà
	314-06058/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a detectar la radicalització gihadista als centres educatius
	314-06068/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
	314-06073/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació del pla i el calendari de les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
	314-06074/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació administrativa i pressupostària de les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
	314-06075/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar el projecte d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), el 2017
	314-06076/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’actuacions de les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
	314-06077/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació als pressupostos del 2017 d’una partida per a iniciar les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
	314-06078/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la garantia de retorn del capital dels socis col·laboradors de la Cooperativa Agrícola de Cambrils fins el 2032
	314-06116/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el cas que els beneficis de la Cooperativa Agrícola de Cambrils resultin insuficients i sobre la seva repercussió en l’activitat agrària
	314-06117/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut del pla de viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils pel que fa a estudis econòmics i bones pràctiques de gestió
	314-06118/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que poden condicionar la gestió de l’activitat agrària incloses en el pla de viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils
	314-06119/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i de persones en espera de rebre-les, a la província de Barcelona en data del 31 d’agost de 2016
	314-06186/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i de persones en espera de rebre-les, a la província de Tarragona en data del 31 d’agost de 2016
	314-06187/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i de persones en espera de rebre-les, a la província de Girona en data del 31 d’agost de 2016
	314-06188/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i de persones en espera de rebre-les, a la província de Lleida en data del 31 d’agost de 2016
	314-06189/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a la província de Barcelona en data del 31 d’agost de 2016
	314-06190/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a la província de Tarragona en data del 31 d’agost de 2016
	314-06191/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a la província de Girona en data del 31 d’agost de 2016
	314-06192/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a la província de Lleida en data del 31 d’agost de 2016
	314-06193/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions reconegudes en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a persones que han mort abans que se’n fes efectiu el pagament, a la província de Barcelona en data del 31 d
	314-06194/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions reconegudes en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a persones que han mort abans que se’n fes efectiu el pagament, a la província de Tarragona en data del 31 d
	314-06195/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions reconegudes en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a persones que han mort abans que se’n fes efectiu el pagament, a la província de Girona en data del 31 d’ag
	314-06196/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions reconegudes en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a persones que han mort abans que se’n fes efectiu el pagament, a la província de Lleida en data del 31 d’ag
	314-06197/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i de persones en espera de rebre-les, a l’Hospitalet de Llobregat en data del 31 d’agost de 2016
	314-06198/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han mort els darrers cinc anys pendents de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a l’Hospitalet de Llobregat en data del 31 d’agost de 2016
	314-06199/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions reconegudes en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a persones que han mort abans que se’n fes efectiu el pagament, a l’Hospitalet de Llobregat en data del 31 d
	314-06200/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa de repetició de primer de primària del curs 2003-2004 al curs 2009-2010
	314-06209/11 a  314-06340/11
	Resposta conjunta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de la legislació en matèria d’escola inclusiva
	314-06343/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de la normativa que regula el funcionament de les unitats de suport a l’educació especial
	314-06344/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’orientació a les famílies amb infants amb necessitats educatives especials
	314-06345/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’infants amb necessitats educatives especials del 2005 ençà
	314-06346/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials que han acabat l’educació secundària obligatòria el 2016
	314-06347/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que tenen unitats de suport a l’educació especial de primària
	314-06348/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que tenen unitats de suport a l’educació especial de secundària
	314-06349/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que no tenen unitats de suport a l’educació especial
	314-06350/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes en llista d’espera per a accedir a una unitat de suport a l’educació especial
	314-06351/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes per unitat de suport a l’educació especial
	314-06352/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de professors d’una unitat de suport a l’educació especial
	314-06353/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes d’unitats de suport a l’educació especial que obtenen el títol d’educació secundària obligatòria
	314-06354/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a derivar un alumne a una unitat de suport a l’educació especial
	314-06355/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació curricular dels alumnes de les unitats de suport a l’educació especial
	314-06356/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits de qualificació dels professionals de les unitats de suport a l’educació especial
	314-06357/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que s’ha donat als professionals de les unitats de suport a l’educació especial els darrers deu anys
	314-06358/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa de les unitats de suport a l’educació especial
	314-06359/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que la inspecció educativa fa de les unitats de suport a l’educació especial
	314-06360/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’unitats de suport a l’educació especial derivats a centres d’educació especial els darrers deu anys
	314-06361/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que no tenen plaça en una unitat de suport a l’educació especial o en un centre d’educació especial
	314-06362/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’increment de les unitats de suport a l’educació especial
	314-06363/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis i els drets dels alumnes de les unitats de suport a l’educació especial
	314-06364/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a una unitat de suport a l’educació especial
	314-06365/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titulació que obté un alumne que acaba la formació obligatòria en una unitat de suport a l’educació especial
	314-06366/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opcions formatives dels alumnes que acaben la formació obligatòria en una unitat de suport a l’educació especial
	314-06367/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per als alumnes amb dificultats especials que no obtenen plaça en una unitat de suport a l’educació especial o en un centre d’educació especial
	314-06369/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de categories a les unitats de suport a l’educació especial
	314-06370/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’orientació proporcionada als estudiants de les unitats de suport a l’educació especial i a llurs famílies quan acaben l’ensenyament obligatori
	314-06371/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de centres d’educació no obligatòria que tenen unitats de suport a l’educació especial
	314-06376/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de joves amb necessitats d’educació especial que aconsegueix un lloc de treball a l’empresa privada
	314-06385/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de joves amb necessitats d’educació especial que aconsegueix un lloc de treball en organismes públics
	314-06386/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessitats d’educació especial a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) del 2005 ençà
	314-06387/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessitats d’educació especial a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) que han acabat l’ESO el 2016 i els que acabaran el 2017
	314-06388/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’emplaçament de les unitats de suport a l’educació especial que hi ha a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
	314-06389/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes a les unitats de suport a l’educació especial amb relació als centres educatius que hi ha a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
	314-06390/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants amb dictamen aprovat que estan en llista d’espera per a obtenir una plaça a les unitats de suport a l’educació especial a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
	314-06391/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants sense dictamen aprovat però amb necessitats especials detectades que estan en llista d’espera per a obtenir una plaça a les unitats de suport a l’educació especial a Santa Coloma de Grame
	314-06392/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins al Cos d’Inspectors d’Educació
	314-06396/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un expedient informatiu a l’Escola Liceu Politècnic, de Rubí (Vallès Occidental), per denúncies d’adoctrinament religiós
	314-06433/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació rebuda en diversos mitjans pel que fa al suïcidi d’una dona en règim d’aïllament al Centre Penitenciari Brians 1
	314-06649/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de seguretat aplicats als presos en règim d’aïllament en cas de risc d’autòlisi al Centre Penitenciari Brians 1
	314-06650/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb relació al nivell de benzè registrat per l’Índex Català de la Qualitat de l’Aire a Constantí el 29 de setembre de 2016
	314-06666/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya
	314-06668/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de juntes locals de seguretat
	314-06669/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió de cada junta local de seguretat
	314-06670/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe tècnic de l’autorització a Cementos Molins per a incrementar el nombre de pneumàtics fora d’ús que incinera
	314-06682/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de modificacions no substancials amb relació a la llicència de Cementos Molins per a incinerar pneumàtics fora d’ús
	314-06683/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han demanat els informes del compliment dels límits d’emissió respecte a l’increment de la incineració de pneumàtics fora d’ús de Cementos Molins
	314-06684/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han fet informes sobre la repercussió en les emissions atmosfèriques de l’increment de la incineració de pneumàtics fora d’ús de Cementos Molins
	314-06685/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya té en compte els riscos associats a la combustió de pneumàtics fora d’ús
	314-06686/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió dels límits d’abocament que estableixi l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’autorització ambiental de l’abocament de residus al clavegueram de Cementos Molins
	314-06687/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de combois del servei de tren de rodalia adaptats per a persones amb discapacitat
	314-06688/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de la xarxa del servei de rodalia adaptades per a persones amb discapacitat
	314-06689/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes o denúncies relacionades amb l’accessibilitat que ha rebut el Departament de Territori i Sostenibilitat del 2013 al 2015
	314-06690/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de combois adaptats per a persones amb discapacitat que té previst d’introduir en el servei de tren de rodalia el 2016
	314-06691/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del Pla d’accessibilitat de Rodalies de Catalunya en data de l’1 de novembre de 2016
	314-06692/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els elements que indiquen que els trens del servei de rodalia són accessibles
	314-06693/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de combois del servei de tren de rodalia adaptats per a persones amb discapacitat a cada línia
	314-06694/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si tots els trens del servei de rodalia disposen d’un comboi adaptat per a persones amb discapacitat
	314-06695/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper del Cos d’Agents Rurals amb relació als bous salvatges de l’illa dels Bous
	314-06787/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions patrimonials dels sindicats de seguretat privada derivades de la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
	314-06805/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de compensació per responsabilitat patrimonial derivades de la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
	314-06806/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans d’informació relatius a les tècniques de conducció quan neva
	314-06838/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles elèctrics en circulació el 2015 i el 2016
	314-06842/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’avís existents en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
	314-06865/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla d’emergència i evacuació en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
	314-06866/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de les unitats d’emergència en cas d’activació d’un pla d’emergència i evacuació
	314-06867/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’actuació i el temps de resposta entre l’avís d’emergència i l’activació del pla d’evacuació en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
	314-06868/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del servei Meteocat com a mecanisme d’avís en casos de risc d’inundació per pluges torrencials
	314-06869/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts per accident de tractor el 2016
	314-06899/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts per accident de tractor els darrers cinc anys
	314-06900/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a evitar les morts per accident de tractor
	314-06901/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis fets amb relació als morts per accident de tractor
	314-06902/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a inaugurar una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
	314-06903/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en el lliurament de l’obra d’una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
	314-06904/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible sobrecost de les obres d’una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
	314-06905/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que s’han presentat al concurs d’adjudicació del subministrament de mobiliari de la residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
	314-06906/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques geriàtriques de Lleida (Segrià)
	314-06907/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament de purins de la granja porcina que es preveu de construir en una zona entre Sant Martí de Tous i Bellprat (Anoia)
	314-07177/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de la localització de la granja porcina que es preveu de construir en una zona entre Sant Martí de Tous i Bellprat (Anoia)
	314-07178/11
	Resposta del Govern


	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el governament de la Corporació
	322-00095/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió de la Corporació
	322-00096/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compartiment dels drets o la propietat dels formats de les produccions audiovisuals
	322-00097/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa del Consell Professional de Programes
	322-00098/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la implicació de la Corporació en la campanya «Casa nostra, casa vostra»
	322-00099/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les audiències obtingudes el 2016 pels mitjans de comunicació de la Corporació
	322-00100/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació pressupostària de la Corporació al tancament de l’exercici del 2016
	322-00101/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspectives amb relació a La Marató de TV3
	322-00102/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la realització d’un programa amb format de concurs conjuntament amb la Federació d’Organismes de Ràdio i Te
	322-00103/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la contractació de produccions externes als mitjans de la Corporació
	322-00105/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’informe Recomanacions sobre la cobertura informativa d’actes terroristes emès pel Consell de l’Audiovisua
	322-00106/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa
	322-00107/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa
	322-00108/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dades d’audiència
	322-00109/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pressupost de la Corporació
	322-00110/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les audiències de Catalunya Ràdio
	323-00076/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el Telenotícies de TV3
	323-00077/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la valoració de les audiències de Catalunya Ràdio recollides a la tercera onada de l’Estudi General de Mitjans
	323-00078/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els plans per a revertir la situació de les audiències
	323-00079/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la proposta de Consell Professional de Programes
	323-00080/11
	Substanciació



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25. Preguntes al Govern
	2.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’augment de centres que imparteixen programes de formació i inserció adaptats per a alumnes d’educació especial a batxillerat, graus professionals i estudis universitaris els propers cinc anys
	314-06377/11
	Retirada


	2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	2.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els guardons rebuts a la darrera edició dels Premis Zoom d’Igualada
	322-00104/11
	Retirada



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.05. Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conflicte entre la Vall Fosca i Endesa
	310-00146/11
	Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats educatius
	310-00147/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les activitats escolars i extraescolars
	310-00148/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels serveis d’urgències hospitalàries
	310-00149/11
	Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la renda garantida de ciutadania
	310-00150/11
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats en l’àmbit de la salut mental
	310-00151/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat de la tramitació dels ajuts a la paralització temporal de l’activitat pesquera del 2016
	310-00152/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers resultats de les proves PISA
	310-00153/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política cultural
	310-00154/11
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00098/11
	Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	317-00099/11
	Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00100/11
	Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00101/11
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00102/11
	Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00103/11
	Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mètodes que proposarà al Govern de l’Estat perquè les proves PISA de matemàtiques, ciències, llengua espanyola i llengua anglesa siguin homologables amb la resta d’Espanya
	311-00555/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals no es deixa triar la llengua per a fer les proves PISA
	311-00556/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la certesa de les afirmacions relatives a la superioritat del nivell de llengua castellana dels alumnes catalans
	311-00557/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a evitar la proliferació de comerços que ofereixen tractaments vitamínics i amb minerals intravenosos no autoritzats
	311-00566/11
	Anunci: David Mejía Ayra, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a garantir que els establiments sanitaris compleixen la normativa vigent
	311-00567/11
	Anunci: David Mejía Ayra, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats dels alumnes catalans en matemàtiques i ciències
	311-00568/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes amb els departaments educatius de Castellà i Lleó, Madrid, Astúries i La Rioja per a estudiar i importar les pràctiques que els ha permès tenir un millor rendiment educatiu
	311-00569/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla per a millorar l’aprenentatge de matemàtiques i ciències dels alumnes catalans per a arribar a la mitjana espanyola en el rendiment educatiu
	311-00570/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una afirmació de la consellera d’Ensenyament sobre el currículum i els exàmens de Catalunya
	311-00571/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals la consellera d’Ensenyament considera negatiu que els alumnes sàpiguen calcular pendents i ho demostrin en un examen
	311-00572/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la importància de discutir les diferents vies per a solucionar un problema matemàtic
	311-00573/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’equips de radioteràpia
	311-00574/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’equips de radiofreqüència estereotàxica per a tractar tumors cerebrals en els infants
	311-00575/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants tractats amb un equip de radiofreqüència estereotàxica i el nombre d’infants que han sobreviscut a un tumor cerebral del 2008 ençà
	311-00576/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones que són tractades diàriament per equips de radiofreqüència estereotàxica lineal
	311-00577/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els equips de radioteràpia per a tractar el càncer infantil diferents dels equips de radiofreqüència estereotàxica
	311-00578/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inversió anual en la recerca contra el càncer infantil
	311-00579/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les publicacions en revistes científiques de la recerca contra el càncer infantil feta a Catalunya
	311-00580/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat de fer representacions teatrals d’obres com El setge de Cambrils del 1640 amb alumnes petits
	311-00581/11
	Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’enfocament de la representació teatral del setge de Cambrils del 1640 per l’Escola Guillem Fortuny, de Cambrils
	311-00582/11
	Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adequació al foment de la cultura de la pau de la representació teatral del setge de Cambrils del 1640 per l’Escola Guillem Fortuny, de Cambrils
	311-00583/11
	Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions perquè no es repeteixin fets com la representació teatral del setge de Cambrils del 1640 per l’Escola Guillem Fortuny, de Cambrils
	311-00584/11
	Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a evitar que el professor de l’Escola Guillem Fortuny, de Cambrils, que va organitzar la representació teatral del setge de Cambrils del 1640 continuï fent aquest tipus de
	311-00586/11
	Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de col·lapse als hospitals públics
	311-00588/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a canviar la situació de col·lapse als hospitals públics
	311-00589/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis organitzatius per a evitar la situació de col·lapse dels hospitals públics
	311-00590/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sobreesforç que han de fer els treballadors dels hospitals públics arran de la situació de col·lapse d’aquests centres
	311-00591/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes perquè no empitjori la situació dels hospitals públics quan arribi l’epidèmia de grip
	311-00592/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre d’implantació de la T-Mobilitat i la previsió d’entrada en servei
	314-07434/11
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi del contracte adjudicat el 2014 per a implantar la T-Mobilitat després de l’anunci del retard en l’entrada en servei
	314-07435/11
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els terminis legals per a augmentar el control del sistema públic-privat mitjançant l’Autoritat del Transport Metropolità
	314-07436/11
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels contractes formalitzats per a implantar la T-Mobilitat
	314-07437/11
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades per a pal·liar els problemes derivats de la pobresa energètica amb càrrec als pressupostos del 2015
	314-07439/11
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les factures pagades a empreses subministradores de llum, gas i aigua per a pal·liar els problemes derivats de la pobresa energètica amb càrrec als pressupostos del 2015
	314-07440/11
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de col·lapse als hospitals públics
	314-07441/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a canviar la situació de col·lapse als hospitals públics
	314-07442/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis organitzatius per a evitar la situació de col·lapse dels hospitals públics
	314-07443/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sobreesforç que han de fer els treballadors dels hospitals públics arran de la situació de col·lapse d’aquests centres
	314-07444/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes perquè no empitjori la situació dels hospitals públics quan arribi l’epidèmia de grip
	314-07445/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 337/XI, sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
	314-07446/11
	Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos a les urgències hospitalàries dels centres del Siscat a Barcelona el 2016
	314-07447/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a les urgències hospitalàries dels centres del Siscat a Barcelona el 2016
	314-07448/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps màxim d’espera a les urgències hospitalàries i el nombre de pacients afectats pel temps d’espera als centres del Siscat a Barcelona el 2016
	314-07449/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ateses als centres hospitalaris del Siscat en el període 2010-2015
	314-07450/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ingressades als hospitals del Siscat en el període 2010-2015
	314-07451/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ambulatoris ateses als hospitals del Siscat en el període 2010-2015
	314-07452/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’urgències ateses del 5 al 12 de desembre de 2016 a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
	314-07453/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’urgències ateses del 5 al 12 de desembre de 2016 a l’Hospital del Mar, de Barcelona
	314-07454/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mig i màxim d’espera a les urgències de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
	314-07455/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i màxim d’espera a les urgències de l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
	314-07456/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions del servei d’urgències a planta a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
	314-07457/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions del servei d’urgències a planta a l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
	314-07458/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i màxim d’estada a les urgències dels pacients derivats a planta a l’Hospital del Mar, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
	314-07459/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà i màxim d’estada a les urgències dels pacients derivats a planta a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, del 5 al 12 de desembre de 2016
	314-07460/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del Govern amb relació a l’informe «World Energy Outlook (WEO) 2016» de l’Agència Internacional de l’Energia
	314-07461/11
	Formulació: Sergi Saladié Gil, del GP CUP-CC




