
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 les persones en situació 
de dependència
310-00173/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les condicions de treball 
al 061 i el funcionament d’aquest servei
310-00174/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pacte de govern amb la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
310-00175/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades fiscals
310-00176/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància i l’adolescència
310-00177/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies de suport i ajuts 
per a fomentar la competitivitat i la sostenibilitat del sector agroalimentari i el desen-
volupament econòmic, social i ambiental del medi rural
310-00179/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat d’execució del Cor-
redor Mediterrani
310-00180/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc Natural del Montseny
310-00181/11
Substanciació 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00116/11
Substanciació 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00117/11
Substanciació 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00118/11
Substanciació 26
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00119/11
Substanciació 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00120/11
Substanciació 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00121/11
Substanciació 27

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a crear, modificar i 
unificar els fitxers de dades personals del Departament de Salut
314-05288/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de crear, modificar i unificar 
els fitxers de dades personals del Departament de Salut
314-05289/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització dels serveis de ter-
cers per a crear, modificar i unificar els fitxers de dades personals del Departament 
de Salut
314-05290/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol que regula la creació, 
modificació i unificació dels fitxers de dades personals del Departament de Salut
314-05291/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de seguretat del tracta-
ment i emmagatzematge de les dades personals dels fitxers del Departament de Salut
314-05292/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels procediments que 
estableix l’Ordre SLT/168/2016
314-05293/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals per 
ofegament en una piscina pública a la província de Barcelona els darrers cinc anys
314-05960/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals per 
ofegament en una piscina pública a la província de Tarragona els darrers cinc anys
314-05961/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals per 
ofegament en una piscina pública a la província de Girona els darrers cinc anys
314-05962/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals 
per ofegament en una piscina pública a la província de Lleida els darrers cinc anys
314-05963/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals per 
ofegament en una piscina privada a la província de Barcelona els darrers cinc anys
314-05964/11
Resposta del Govern 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals per 
ofegament en una piscina privada a la província de Tarragona els darrers cinc anys
314-05965/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals per 
ofegament en una piscina privada a la província de Girona els darrers cinc anys
314-05966/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals 
per ofegament en una piscina privada a la província de Lleida els darrers cinc anys
314-05967/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de piscines públiques 
de més de dos-cents metres quadrats de làmina d’aigua
314-05968/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de piscines que no te-
nien els serveis de salvament i socorrisme preceptius a la província de Barcelona 
els darrers cinc anys
314-05969/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de piscines que no te-
nien els serveis de salvament i socorrisme preceptius a la província de Tarragona 
els darrers cinc anys
314-05970/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de piscines que no te-
nien els serveis de salvament i socorrisme preceptius a la província de Girona els 
darrers cinc anys
314-05971/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de piscines que no te-
nien els serveis de salvament i socorrisme preceptius a la província de Lleida els 
darrers cinc anys
314-05972/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de platges amb servei 
de socorrisme a la província de Barcelona
314-05973/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de platges amb servei 
de socorrisme a la província de Tarragona
314-05974/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de platges amb servei 
de socorrisme a la província de Girona
314-05975/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals per 
ofegament a les platges de la província de Barcelona els darrers cinc anys
314-05976/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals per 
ofegament a les platges de la província de Tarragona els darrers cinc anys
314-05977/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals per 
ofegament a les platges de la província de Girona els darrers cinc anys
314-05978/11
Resposta del Govern 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de platges de la pro-
víncia de Barcelona amb casos de morts per ofegament segons si tenien servei de 
salvament i socorrisme o no en tenien
314-05979/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de platges de la pro-
víncia de Tarragona amb casos de morts per ofegament segons si tenien servei de 
salvament i socorrisme o no en tenien
314-05980/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de platges amb servei 
de salvament i socorrisme o sense
314-05982/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de les filtracions d’aigua 
a l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
314-06653/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració econòmica dels des-
perfectes causats per filtracions d’aigua a l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró 
(Maresme)
314-06654/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps previst per a reparar els 
desperfectes causats per filtracions d’aigua a l’interior del CAP Ronda Prim, de Ma-
taró (Maresme)
314-06655/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions que els desperfectes 
causats per filtracions d’aigua produiran al CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
314-06656/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exigència de responsabilitats 
pels desperfectes causats per filtracions d’aigua a l’interior del CAP Ronda Prim, 
de Mataró (Maresme)
314-06657/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parts que han tingut 
lloc a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, els darrers cinc anys
314-06671/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els parts que han tingut lloc a la 
banyera per a parts de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida
314-06672/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Programa de 
continuïtat d’intervenció sociosanitària dirigit a consumidors de drogues en situació 
d’exclusió social fins al setembre del 2015
314-06696/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses en 
el Programa de continuïtat d’intervenció sociosanitària dirigit a consumidors de dro-
gues en situació d’exclusió social en data del 30 de setembre de 2015
314-06697/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions preven-
tives per a reduir l’impacte del consum de drogues
314-06698/11
Resposta del Govern 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses en 
les intervencions preventives per a reduir l’impacte del consum de drogues
314-06699/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions d’interven-
cions preventives previstes del 30 de setembre al 31 de desembre de 2016
314-06700/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions d’inter-
vencions sociosanitàries previstes del 30 de setembre al 31 de desembre de 2016
314-06701/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vacunes que s’han 
administrat a les escoles els darrers cinc anys
314-06752/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vacunes que s’han 
administrat els darrers cinc anys a cada província
314-06753/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de cobertura pel 
que fa a vacunes a les escoles
314-06754/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels servidors informàtics 
de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després dels problemes de programació 
del dia 18 d’octubre de 2016
314-06757/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació de la notícia rela-
tiva a la denúncia dels dos convenis en vigor amb els registradors de la propietat
314-06849/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els representants 
dels treballadors de les oficines liquidadores
314-06850/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de desplegament de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya
314-06851/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de les tasques de 
gravació i digitalització de la documentació per l’Agència Tributària de Catalunya
314-06852/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té els recursos necessaris per a 
assumir la gestió dels impostos cedits
314-06853/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat que té l’Agència Tri-
butària de Catalunya d’assumir la gestió integral de les tasques encomanades als 
registradors de la propietat
314-06854/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de parotiditis infecciosa 
a la Universitat Politècnica de Catalunya el 2016
314-06908/11
Resposta del Govern 52
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun pla per a pre-
venir nous casos de parotiditis infecciosa
314-06909/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en contacte amb les 
famílies de les víctimes de les inundacions d’Agramunt (Urgell) del 2 i el 3 de no-
vembre de 2015
314-06937/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases d’infants
314-07008/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària anual que 
rep cada casa d’infants
314-07009/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de les cases 
d’infants
314-07010/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ocupades i 
lliures de les cases d’infants
314-07011/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases d’infants ges-
tionades per entitats privades
314-07012/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que gestionen les ca-
ses d’infants
314-07013/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres residencials 
d’acció educativa
314-07014/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que rep 
cada centre residencial d’acció educativa
314-07015/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que gestionen els cen-
tres residencials d’acció educativa
314-07016/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats privades, públiques i 
concertades que gestionen els centres residencials d’acció educativa
314-07017/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places que ofereix 
cada centre residencial d’acció educativa
314-07018/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ocupades dels 
centres residencials d’acció educativa
314-07019/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de cada 
centre residencial d’acció educativa
314-07020/11
Resposta del Govern 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes i el sou mitjà dels 
treballadors dels centres residencials d’acció educativa
314-07021/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports assignats a la Genera-
litat del Programa operatiu d’ocupació juvenil del Fons social europeu per al Regne 
d’Espanya
314-07030/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consignacions dels imports del 
programa operatiu assignats a la Generalitat per la Unitat Administradora del Fons 
Social Europeu
314-07031/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries vinculades al 
Programa operatiu de la garantia juvenil
314-07032/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’execució de cada acció 
vinculada al Programa operatiu per a Espanya de la iniciativa juvenil del Fons so-
cial europeu
314-07033/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de pagament i de justifi-
cació de cada acció vinculada al Programa operatiu per a Espanya de la iniciativa 
juvenil del Fons social europeu
314-07034/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc de descompromís per la re-
gla n+2 del Fons social europeu per als exercicis 2014 i 2015
314-07035/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de les accions i els 
programes posats en marxa en el marc de la garantia juvenil
314-07036/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa de cobertura dels progra-
mes de garantia juvenil
314-07037/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de joves en situa-
ció positiva sis mesos després d’haver participat en el Programa de garantia juvenil
314-07038/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut del fons de formació 
contínua de la Seguretat Social el 2015
314-07084/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut del fons de formació 
contínua de la Seguretat Social el 2016
314-07085/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del fons de formació con-
tínua de la Seguretat Social destinat a les activitats de l’Escola d’Administració Pú-
blica de Catalunya el 2015
314-07086/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del fons de formació con-
tínua de la Seguretat Social destinat a les activitats de l’Escola d’Administració Pú-
blica de Catalunya el 2016
314-07087/11
Resposta del Govern 62
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Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre els programes de formació con-
tínua del personal de les universitats el 2015 i 2016
314-07088/11 a 314-07147/11
Resposta conjunta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consorcis i les entitats en què 
participen el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut o l’Institut Català 
de la Salut
314-07169/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a ajudar les famí-
lies que siguin desnonades
314-07175/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics destinats 
a pal·liar els efectes de la pobresa energètica
314-07179/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que s’han 
acollit als ajuts per a pal·liar els efectes de la pobresa energètica
314-07180/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats amb compa-
nyies subministradores de serveis bàsics per a afrontar els problemes econòmics 
derivats de la pobresa energètica i el subministrament d’aigua
314-07183/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a aprovar el 
reglament que desplega la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-07184/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abonament directe a les compa-
nyies subministradores de serveis energètics de despeses que els usuaris no han 
abonat
314-07185/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes establerts amb 
l’Administració local per a gestionar els recursos econòmics destinats a la pobresa 
energètica
314-07186/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte que es posarà en marxa 
a l’aeroport de Lleida-Alguaire
314-07247/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dependències de l’Escola Indus-
trial de Barcelona que quedaran lliures després del trasllat al Campus Diagonal-Besòs
314-07318/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera i el temps necessari per a ésser ateses per a fer un tractament de fecun-
dació in vitro a la sanitat pública en data del desembre del 2016
314-07427/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera i el temps necessari per a ésser ateses per a fer un tractament d’insemi-
nació artificial a la sanitat pública en data del desembre del 2016
314-07428/11
Resposta del Govern 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a fer un trac-
tament de reproducció humana assistida als hospitals de la Vall d’Hebron, Trueta i 
Clínic i a la Clínica Puigvert en data del desembre del 2016
314-07429/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de les llistes d’espera per 
a fer un tractament de reproducció humana assistida a conseqüència de l’ampliació 
del dret a les dones solteres i lesbianes
314-07430/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera a Lleida derivades de l’Hospital Arnau de Vilanova a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron per a fer un tractament de reproducció humana assistida del 2010 ençà
314-07431/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
tingut una primera visita per infertilitat a l’Hospital Arnau de Vilanova i han fet un 
tractament i el nombre de persones que ha desistit a causa de la llista d’espera, 
del 2010 ençà
314-07432/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera de quatre anys 
de què informa l’Hospital Arnau de Vilanova per a tractaments de fertilitat si el web 
del departament diu que la llista més llarga era, en data del desembre del 2015, de 
trenta-un mesos a l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-07433/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del secretari de Teleco-
municacions, Ciberseguretat i Societat Digital a Israel el novembre del 2016
314-07527/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament de l’aplicació 
Cobertura Mòbil promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions, Cibersegure-
tat i Societat Digital
314-07528/11
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el titular de l’encàrrec per al desen-
volupament de l’aplicació Cobertura Mòbil promoguda per la Secretaria de Teleco-
municacions, Ciberseguretat i Societat Digital
314-07529/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació contractual amb l’Admi-
nistració de la Generalitat del titular de l’encàrrec per al desenvolupament de l’apli-
cació Cobertura Mòbil promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciber-
seguretat i Societat Digital
314-07530/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aplicació Cobertura Mòbil 
promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
314-07531/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les utilitats de l’aplicació Cober-
tura Mòbil promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i 
Societat Digital
314-07532/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de la dotació econòmica 
als ens locals per a les polítiques d’acollida en immigració
314-07658/11
Resposta del Govern 76
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’altres formes de finan-
çament, ajuts o subvencions per a reforçar les capacitats dels col·lectius migrants
314-07659/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari d’Homes de Barcelona
314-07665/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari de Dones de Barcelona
314-07666/11
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari de Joves de Barcelona
314-07667/11
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari Obert 1 de Barcelona
314-07668/11
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari Obert 2 de Barcelona
314-07669/11
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari Brians 1
314-07670/11
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari Brians 2
314-07671/11
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre Pregunta al Govern a respondre 
per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de tre-
ball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert de Tarragona
314-07672/11
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari Obert de Lleida
314-07673/11
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari Obert de Girona
314-07674/11
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari Quatre Camins
314-07675/11
Resposta del Govern 102
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari Lledoners
314-07676/11
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari Mas Enric
314-07677/11
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari Ponent
314-07678/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de va-
cants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre 
Penitenciari de Terrassa
314-07679/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que la calefacció de la 
residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, ha funcionat correctament
314-07684/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el sistema d’aigua 
calenta de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, ha funcionat 
correctament
314-07685/11
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dia des del qual té constància 
de les fallades en els sistemes de calefacció i aigua calenta de la residència per a 
gent gran Montnegre, de Barcelona
314-07686/11
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que la residència per a 
gent gran Montnegre, de Barcelona, va estar sense aigua calenta
314-07687/11
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a casos de fallada 
de la calefacció i el sistema d’aigua calenta en residències per a gent gran
314-07688/11
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions tingudes amb la di-
recció de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, i amb els respon-
sables municipals
314-07689/11
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions proposades pel 
Servei d’Inspecció i Registre per a solucionar els problemes de climatització de la 
residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona
314-07690/11
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una afirmació de l’Associació Ca-
talana d’Afectats per les Residències sobre la manca de calefacció i aigua calenta 
a la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona
314-07691/11
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als usuaris de la resi-
dència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, i a llurs familiars sobre la situació 
de manca d’aigua calenta i calefacció
314-07692/11
Resposta del Govern 106
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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 procés de 
confluència de redaccions
322-00120/11
Substanciació 106

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació 
dels mitjans de la Corporació
322-00121/11
Substanciació 106

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
322-00122/11
Substanciació 107

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 signatura 
del contracte programa
322-00123/11
Substanciació 107

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’audiència 
dels canals de la Corporació
322-00124/11
Substanciació 107

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 compliment 
de la Moció 74/XI, sobre l’espai català de comunicació audiovisual
322-00125/11
Substanciació 107

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 correspon-
salia de la Catalunya Nord
322-00126/11
Substanciació 107

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de 
les corresponsalies internacionals
322-00127/11
Substanciació 108

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 convenis 
col·lectius
322-00128/11
Substanciació 108

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 tractament 
informatiu de l’actualitat política
322-00129/11
Substanciació 108

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 de Televisió de Catalunya
322-00130/11
Substanciació 108

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la retransmissió del Gran Concert per a les Persones Refugiades
323-00093/11
Substanciació 108
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les audiències de Televisió de Catalunya
323-00094/11
Substanciació 109

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els programes de Televisió de Catalunya
323-00095/11
Substanciació 109

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la 
retransmissió del concert de la Giorquestra del 5 de febrer de 2017 i sobre el paper 
de Catalunya Música en el foment del teixit musical
323-00096/11
Substanciació 109

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la priorització en la compra de drets esportius
323-00097/11
Substanciació 109

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el reconeixement dels Premis Enderrock 2017 - XIX Premis de la Música Ca-
talana al canal Super3
323-00098/11
Substanciació 109

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els nous programes d’entreteniment i ficció
323-00099/11
Substanciació 110

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió de fomentar i millorar el servei a la carta
323-00100/11
Substanciació 110

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la 
recepció de les noves aplicacions per part dels usuaris
323-00101/11
Substanciació 110

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
l’objectiu de la nova graella digital
323-00102/11
Substanciació 110

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords de programació 
escolars a què es va arribar en la comissió mixta entre el Departament d’Ensenya-
ment i les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
Federació de Municipis de Catalunya el 9 de febrer de 2017
310-00178/11
Decaïment 111

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 les persones en situació 
de dependència
310-00173/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 112

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les condicions de treball 
al 061 i el funcionament d’aquest servei
310-00174/11
Anunci: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 112
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pacte de govern amb la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
310-00175/11
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 112

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades fiscals
310-00176/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància i l’adolescència
310-00177/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords de programació 
escolars a què es va arribar en la comissió mixta entre el Departament d’Ensenya-
ments i les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
Federació de Municipis de Catalunya el 9 de febrer de 2017
310-00178/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies de suport i ajuts 
per a fomentar la competitivitat i la sostenibilitat del sector agroalimentari i el desen-
volupament econòmic, social i ambiental del medi rural
310-00179/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat d’execució del Cor-
redor Mediterrani
310-00180/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 115

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc Natural del Montseny
310-00181/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 115

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00116/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s 115

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00117/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 116

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00118/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 116

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00119/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 116

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00120/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS 117

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00121/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 117

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost anual del servei 
prestat pels Bombers de la Generalitat a l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2013 i el 2014
311-00643/11
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s 117
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del servei pres-
tat per l’empresa Falck a l’aeroport de Lleida-Alguaire del 2015 ençà
311-00644/11
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s 118

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes 
per la consellera d’Ensenyament per a garantir els drets de tots els estudiants, des-
prés d’un informe del síndic de greuges sobre la vulneració dels drets d’alguns infants
311-00651/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 118

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes 
pel Departament d’Ensenyament per a garantir la protecció dels menors en situació 
de vulnerabilitat, que segons un informe del síndic de greuges no està garantida
311-00652/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 119

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals 
no s’ha assegurat la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment del 
pluralisme, la inclusió i la cohesió social i sobre les accions del Departament d’En-
senyament per a complir les indicacions del síndic de greuges
311-00653/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 121

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes 
pel Departament d’Ensenyament perquè no es tornin a repetir situacions d’assetja-
ment com la patida per alumnes a qui han atorgat el 25% de les classes en llengua 
espanyola i que han hagut de canviar d’escola per assetjament
311-00654/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 122

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures preses per 
a determinar l’autoria de la filtració als mitjans de comunicació de la informació que 
va permetre la identificació dels alumnes de l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer 
(Noguera), que van demanar el 25% de les classes en espanyol
311-00655/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 123

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals 
el Departament d’Ensenyament no va vetllar per mantenir l’Escola Gaspar de Por-
tolà, de Balaguer (Noguera), i els seus alumnes separats del conflicte arran del cas 
de la família que havia demanat el 25% de les classes dels seus fills en espanyol
311-00656/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 124

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acceptació per la con-
sellera d’Ensenyament i el suport del Govern, en un sistema educatiu plurilingüe, de 
manifestacions d’escoles en defensa del monolingüisme
311-00657/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 125

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals 
el Departament d’Ensenyament no va vetllar per mantenir l’Escola Gaspar de Por-
tolà, de Balaguer (Noguera), separada del conflicte arran del cas de la família que 
havia demanat el 25% de les classes dels seus fills en espanyol
311-00658/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 127

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals 
el Departament d’Ensenyament no va actuar per protegir els dos alumnes de l’Escola 
Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), que havien demanat de rebre els 25% de 
les classes en castellà i van patir assetjament per aquest motiu
311-00659/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 128

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
del Departament d’Ensenyament perquè no es tornin a repetir fets com els de l’Es-
cola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), i l’Escola Santa Anna, de Mataró 
(Maresme)
311-00660/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 129
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del nombre 
d’ambulàncies accidentades durant el servei el 2016
311-00661/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 130

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del nombre 
d’ambulàncies accidentades durant el servei el 2016 per províncies
311-00662/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 131

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del nombre 
d’ambulàncies accidentades durant el servei en el període 2010-2015
311-00663/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 131

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del nombre 
d’informes sobre les ambulàncies accidentades durant el servei
311-00664/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 131

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l’elevada 
sinistralitat de les ambulàncies
311-00665/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 132

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració de la sinis-
tralitat de les ambulàncies noves
311-00666/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 132

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració de la pos-
sible relació entre els accidents d’ambulàncies i la inestabilitat laboral
311-00667/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 133

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’anàlisi entre la sinis-
tralitat de les ambulàncies i la formació dels conductors
311-00668/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 133

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del nombre 
de pacients implicats en accidents de trànsit de les ambulàncies
311-00669/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 133

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració de les con-
seqüències per als pacients dels accidents de trànsit de les ambulàncies
311-00670/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 134

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ambulàncies pedià-
triques i el potencial que tenen de millorar el servei d’emergències
311-00671/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 134

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les 
resolucions 515/VIII i 647/X, sobre les necessitats específiques dels infants afectats 
per les malalties que La Marató de TV3 vol combatre en cada edició
311-00672/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 135

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els fons recaptats per 
La Marató de TV3 destinats a projectes de recerca de les malalties que afecten es-
pecíficament la població infantil en el període 2009-2016
311-00673/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 135

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual ha 
decidit aturar el concurs d’oxigenoteràpia i convocar-ne un de nou el febrer del 2017
311-00674/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 136
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es va 
convocar el concurs d’oxigenoteràpia l’octubre del 2015
311-00675/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 136

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de concur-
sos que es van convocar en el període en què no hi havia Govern
311-00676/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 136

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa que justifica 
la possible variabilitat en la prescripció de teràpia respiratòria domiciliària
311-00677/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 137

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’increment 
de tractaments de teràpia respiratòria domiciliària
311-00678/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 137

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al 
Centre Penitenciari de Dones de Barcelona
314-07981/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació urbanística, la situació 
jurídica i la titularitat dels terrenys del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona
314-07982/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del Centre Penitenciari 
de Dones de Barcelona
314-07983/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Govern de Mali s’ha posat en 
contacte amb la Generalitat amb relació a la presència d’un representant d’Azawad 
en la conferència del president en el Parlament Europeu del 24 de gener de 2017
314-07984/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Ministeri d’Afers Exteriors 
d’Espanya s’ha posat en contacte amb la Generalitat amb relació a la presència 
d’un representant d’Azawad en la conferència del president en el Parlament Euro-
peu del 24 de gener de 2017
314-07985/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió de contractar un direc-
tor conjunt per al Patronat de la Fundació Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt 
Urgell), i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris que gestiona l’Hospital Co-
marcal del Pallars
314-07986/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment seguit per a pren-
dre la decisió de contractar un director conjunt per al Patronat de la Fundació Sant 
Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), i l’empresa pública Gestió de Serveis Sa-
nitaris que gestiona l’Hospital Comarcal del Pallars
314-07987/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del Consell d’Adminis-
tració de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris que gestiona l’Hospital Co-
marcal del Pallars de la decisió de compartir la gerència amb l’Hospital de La Seu 
d’Urgell (Alt Urgell)
314-07988/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 141
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del Patronat de la Fun-
dació Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), de compartir la gerència amb 
l’Hospital Comarcal del Pallars
314-07989/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació per part del Departament 
de Salut del concurs públic per a la gerència compartida entre l’Hospital Comarcal 
del Pallars i l’Hospital de La Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-07990/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments jurídics neces-
saris per a iniciar el concurs públic per a la gerència compartida entre l’Hospital 
Comarcal del Pallars i l’Hospital de La Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-07991/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment formal previ al 
concurs públic per a la gerència compartida entre l’Hospital Comarcal del Pallars i 
l’Hospital de La Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-07992/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i la supervisió del nou di-
rector conjunt per al Patronat de la Fundació Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt 
Urgell), i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris que gestiona l’Hospital Co-
marcal del Pallars
314-07993/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible conflicte d’interessos 
del nou director conjunt per al Patronat de la Fundació Sant Hospital, de La Seu 
d’Urgell (Alt Urgell), i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris que gestiona 
l’Hospital Comarcal del Pallars (Pallars Jussà)
314-07994/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en la qualitat 
assistencial per al Patronat de la Fundació Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt 
Urgell), i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris que gestiona l’Hospital Co-
marcal del Pallars (Pallars Jussà) pel fet de compartir director
314-07995/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la igualtat entre 
dones i homes en la contractació del personal dels centres finançats amb fons públics
314-07996/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la restricció de la contractació de 
personal docent als homes en determinats centres
314-07997/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’actuar en els centres 
educatius finançats amb fons públics que discriminin per raó de sexe en l’accés a 
les places de docent
314-07998/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vacunes de les quals no es te-
nen dosis suficients
314-07999/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb el Ministeri 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat davant la manca de provisió de determinades 
vacunes
314-08000/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC 148
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant la 
manca de provisió de determinades vacunes
314-08001/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població afectada per la manca 
de provisió de determinades vacunes
314-08002/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps previst per a tornar a la 
normalitat en la provisió de vacunes
314-08003/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada a la població 
per a fer front a la manca de provisió de determinades vacunes
314-08004/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament del nombre de pro-
fessionals del Sistema d’Emergències Mèdiques per a atendre les trucades arran de 
la campanya «Creus que has d’anar a urgències? Truca al 061»
314-08005/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals del 
Sistema d’Emergències Mèdiques que atenien les trucades al 061 en data de l’1 de 
desembre de 2016
314-08006/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals del 
Sistema d’Emergències Mèdiques que atenien les trucades al 061 en data del 10 
de febrer de 2017
314-08007/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’impressores que es 
van comprar per als centres de l’Institut Català de la Salut el 2014
314-08008/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’impressores que es 
van comprar per als centres de l’Institut Català de la Salut el 2015
314-08009/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’impressores que es 
van comprar per als centres de l’Institut Català de la Salut el 2016
314-08010/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del canvi massiu d’impres-
sores a les consultes de l’Institut Català de la Salut el 2016
314-08011/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concurs públic i el cost del canvi 
d’impressores als centres de l’Institut Català de la Salut el 2016
314-08012/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions a treballa-
dors sanitaris dels centres de l’Institut Català de la Salut el 2016
314-08013/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions a treballa-
dors sanitaris dels centres de l’Institut Català de la Salut el 2016 i sobre les actua-
cions fetes per a protegir-los d’aquestes agressions
314-08014/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 154
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’Administració amb 
relació a les agressions als treballadors sanitaris dels centres de l’Institut Català 
de la Salut
314-08015/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges que han neces-
sitat una baixa laboral després d’haver patit una agressió en un centre sanitari el 2016
314-08016/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infermers que han 
necessitat una baixa laboral secundària després d’haver patit una agressió en un 
centre sanitari el 2016
314-08017/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’auxiliars i zeladors que 
han necessitat una baixa laboral secundària després d’haver patit una agressió en 
un centre sanitari el 2016
314-08018/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips d’assessora-
ment tècnic en l’àmbit de família i l’emplaçament
314-08019/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors que com-
ponen els equips d’assessorament tècnic en l’àmbit de família
314-08020/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que hi 
ha entre els treballadors dels equips d’assessorament tècnic en l’àmbit de família
314-08021/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualificació dels professionals 
que hi ha en els equips d’assessorament tècnic en l’àmbit de família
314-08022/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura i l’organització funcio-
nal dels equips d’assessorament tècnic en l’àmbit de família
314-08023/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts de trobada per a l’optimit-
zació del funcionament de famílies amb conflictes judicials que hi ha a cada província
314-08024/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’emplaçament dels 
punts de trobada per a l’optimització del funcionament de famílies amb conflictes 
en el règim de visites que hi ha a Barcelona i la seva província
314-08025/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’emplaçament dels 
punts de trobada per a l’optimització del funcionament de famílies amb conflictes 
en el règim de visites que hi ha a Girona i la seva província
314-08026/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’emplaçament dels 
punts de trobada per a l’optimització del funcionament de famílies amb conflictes 
en el règim de visites que hi ha a Tarragona i la seva província
314-08027/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 160
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’emplaçament dels 
punts de trobada per a l’optimització del funcionament de famílies amb conflictes 
en el règim de visites que hi ha a Lleida i la seva província
314-08028/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del ple de 
l’Observatori Català de la Justícia el 2015
314-08029/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la co-
missió permanent de l’Observatori Català de la Justícia el 2015
314-08030/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del ple de 
l’Observatori Català de la Justícia el 2016
314-08031/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la co-
missió permanent de l’Observatori Català de la Justícia el 2015
314-08032/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’objecte d’estudi de les 
comissions i els grups de treball que es van crear el 2015 per a elaborar propostes 
d’actuació en l’àmbit judicial
314-08033/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’objecte d’estudi de les 
comissions i els grups de treball que es van crear el 2016 per a elaborar propostes 
d’actuació en l’àmbit judicial
314-08034/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de treball elaborat i apro-
vat pel ple de l’Observatori Català de la Justícia el 2015
314-08035/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de treball elaborat i apro-
vat pel ple de l’Observatori Català de la Justícia el 2016
314-08036/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del Registre uni-
ficat de maltractament infantil en els hospitals
314-08037/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del Registre uni-
ficat de maltractament infantil en els centres d’ensenyament
314-08038/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del Registre uni-
ficat de maltractament infantil en les llars d’infants
314-08039/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del Registre unificat 
de maltractament infantil en els centres esportius i d’oci infantil i juvenil
314-08040/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del Registre unificat 
de maltractament infantil en les comissaries dels Mossos d’Esquadra
314-08041/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 166
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d’un mòdul de suport 
de gestió de riscos als hospitals
314-08042/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d’un mòdul de su-
port de gestió de riscos als centres d’ensenyament per a infants i adolescents de 
tres a divuit anys
314-08043/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d’un mòdul de suport 
de gestió de riscos als centres esportius i als centres d’oci per a menors
314-08044/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d’un mòdul de suport 
de gestió de riscos a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
314-08045/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d’un mòdul de suport 
de gestió de riscos a les llars d’infants
314-08046/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trasllats diaris d’interns del 
Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona a la Ciutat de la Justícia entre el gener 
del 2016 i el gener del 2017
314-08047/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del conveni 
signat entre la Generalitat i el Col·legi de Registradors de Catalunya per a ajudar a 
liquidar els impostos cedits de transmissions patrimonials, donacions i successions
314-08048/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació al Col·legi de Regis-
tradors de Catalunya de la intenció de rescindir-li el conveni que té signat amb la 
Generalitat per a ajudar a liquidar els impostos cedits de transmissions patrimonials, 
donacions i successions
314-08049/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data avançada de rescissió del 
conveni signat entre la Generalitat i el Col·legi de Registradors de Catalunya per 
a ajudar a liquidar els impostos cedits de transmissions patrimonials, donacions i 
successions
314-08050/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indemnitzacions per l’incom-
pliment del conveni signat entre la Generalitat i el Col·legi de Registradors de Ca-
talunya per a ajudar a liquidar els impostos cedits de transmissions patrimonials, 
donacions i successions
314-08051/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com gestionarà la Gene-
ralitat els impostos de transmissions patrimonials, donacions i successions
314-08052/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els treballadors del registres de 
la propietat que liquiden els impostos de transmissions patrimonials, donacions i 
successions perdran llurs llocs de treball
314-08053/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 172
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei del conveni signat 
amb el Col·legi de Registradors de Catalunya per a ajudar a liquidar els impostos 
cedits de transmissions patrimonials, donacions i successions el 2015
314-08054/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei del conveni signat 
amb el Col·legi de Registradors de Catalunya per a ajudar a liquidar els impostos 
cedits de transmissions patrimonials, donacions i successions el 2016
314-08055/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost previst per a gestionar la li-
quidació dels impostos cedits de transmissions patrimonials, donacions i successions
314-08056/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració de la Llei 11/2014, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 
per a eradicar l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, als centres educatius finançats 
amb fons públics
314-08057/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferiment de llibres homòfobs en 
determinats centres finançats amb fons públics
314-08058/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha demanat explicacions o obert 
expedient a algun centre finançat amb fons públics que hagi ofert llibres homòfobs
314-08059/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del Departament d’Ense-
nyament en casos de discriminació i de vulneració de la Llei 11/2014, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, als centres educatius finançats amb fons públics
314-08060/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 175
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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 les 
persones en situació de dependència
310-00173/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
condicions de treball al 061 i el funcionament d’aquest servei
310-00174/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pacte de 
govern amb la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
310-00175/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades 
fiscals
310-00176/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància i 
l’adolescència
310-00177/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies 
de suport i ajuts per a fomentar la competitivitat i la sostenibilitat 
del sector agroalimentari i el desenvolupament econòmic, social i 
ambiental del medi rural
310-00179/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat 
d’execució del Corredor Mediterrani
310-00180/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc 
Natural del Montseny
310-00181/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00116/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00117/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00118/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00119/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00120/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00121/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per 
a crear, modificar i unificar els fitxers de dades personals del 
Departament de Salut
314-05288/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-05288/11 a 
314-05293/11 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.

Pel que fa a l’Ordre SLT/168/2016, de 25 de maig, cal indicar que d’ençà la pu-
blicació de la darrera Ordre d’actualització d’aquests fitxers (SLT/23/2015, de 22 de 
gener, que modificava l’esmentada SLT/25/2014, de 3 de febrer), han sorgit noves ne-
cessitats que fan que escaigui la creació de nous fitxers en l’àmbit del Servei Català 
de la Salut (CatSalut) i de els entitats vinculades o dependents del Departament de 
Salut, i se’n modifiquin altres, en concret:

– Àmbit CatSalut:
• Fitxer Gestió d’accessos de les persones usuàries a aplicacions i recursos in-

formàtics.
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 Fitxer Gestió de la identificació per a l’accés a sistemes d’informació de salut.
• Fitxer sol·licituds d’exercici de drets ARCO.
– Àmbit de les entitats públiques i consorcis:
• Fitxer Plataforma de Salut Digital de la Fundació TicSalut.
• Fitxer de Reclamacions de l’Hospital Clínic de Barcelona.
• Fitxer de Salut Laboral de l’Hospital Clínic de Barcelona.
• Fitxer de Mostres biològiques per a investigació de l’Hospital Clínic de Barce-

lona.
• Fitxer de Voluntaris i Col·laboradors de l’Hospital Clínic de Barcelona.
• Fitxer de licitacions de l’Hospital Clínic de Barcelona.
• Fitxer de reclamacions del Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample.
• Fitxer d’investigació i assaigs clínics del Consorci d’Atenció Primària de Salut 

de l’Eixample.
• Fitxer d’usuaris de la pàgina web www.ais-bcn.cat del Consorci d’Atenció Pri-

mària de Salut de l’Eixample.
Cadascuna de les entitats afectades han elaborat sengles memòries generals que 

justifiquen la creació dels seus respectius nous fitxers i la modificació dels existents, 
quan escaigui.

L’elaboració de la norma no comporta un cost econòmic addicional ni, per tant, 
té un impacte pressupostari a considerar, atès que el temps invertit tant en l’estudi 
com en el desenvolupament del seu contingut ha estat assumit pels recursos perso-
nals i materials propis de les entitats afectades.

Amb la creació i modificació de fitxers que es proposa no es genera cap incre-
ment de les despeses d’inversió ni es genera tampoc cap despesa addicional en al 
resta de capítols que no estigui ja pressupostada com a despeses habituals de fun-
cionament.

Cap dels nous fitxers ha d’implicar impacte econòmic sobre la ciutadania o els 
col·lectius afectats.

No existeix cap protocol de creació, modificació i unificació dels fitxers de dades 
personals. No obstant això, s’exposa a continuació el procediment legal que s’ha de 
seguir per a la tramitació oportuna.

L’article 20.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal (LOPD), i el seu Reglament (Reial decret 1720/2007, de 
21 de desembre, RLOPD) estableixen que la creació, la modificació o la supressió 
de fitxers de les administracions públiques només pot fer-se mitjançant una disposi-
ció general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial corresponent.

El marc normatiu en què s’insereix el projecte de disposició reglamentària està 
configurat, fonamentalment, en la LOPD i el seu Reglament, la Llei 32/2010, d’1 
d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i el Decret 48/2003, de 20 
de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Pel que fa a la forma de la disposició general de creació, d’acord amb la dis-
posició addicional tercera de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, i l’article 64 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions pú-
bliques de Catalunya, ha de ser una ordre.

La norma reguladora estableix que les dades dels nous fitxers del CatSalut i de 
la Fundació TicSalut, es tractaran sempre previ consentiment exprés de la persona 
afectada, d’acord amb el que disposa l’article 6 de la LOPD i es donarà compliment, 
en la seva recollida, al que disposa l’article 5 de la mateixa llei. En aquest sentit, els 
formularis incorporaran la recollida del consentiment de tractament de les seves da-
des i les restants obligacions derivades de l’esmentat article 5.

Pel que fa als fitxers del CatSalut, les comunicacions de dades que es preveuen 
responen a finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent 
i del cessionari, segons estableix l’article 11 de la LOPD. Pel que fa als fitxers de la 
Fundació TicSalut, s’ha previst que cada vegada que un usuari-pacient es descarre-
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gui i utilitzi per primera vegada una app recomanada per part d’un professional, se 
sotmetran a la seva acceptació els termes i condicions legals per a la utilització de 
l’app, i entre aquestes condicions s’inclourà la relativa al consentiment informat per-
què les dades que es generin per l’ús de l’app es recullin al fitxer de la Plataforma 
Salut Digital, i totes les altres obligacions recollides a l’article 5 de la LOPD, així 
com que aquestes dades podran ser visualitzades pels professionals de l’àmbit de la 
salut i benestar social que tinguin relació assistencial amb l’usuari.

Pel que fa als fitxers a crear en l’àmbit del Consorci Hospital Clínic de Barcelona 
i del Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample, les normes que habiliten 
el tractament de les dades i les seves eventuals cessions són la Llei 15/1990, de 9 de 
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsi-
ca reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’infor-
mació i documentació clínica, la Llei 21/2000, de 29 de desembre, relativa als drets 
d’informació concernents a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clí-
nica, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de 
Salut, la Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca biomèdica i la pròpia LOPD.

Les funcions de control que avaluen la correcció dels procediments les exerceix 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i es duen a terme mitjançant la potestat 
d’inspecció, els plans d’auditoria, l’aplicació del règim sancionador, els requeriments 
d’adequació a la legalitat i la potestat d’immobilització de fitxers, segons estableix 
l’article 18 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades.

La potestat d’inspecció (art. 19) es pot exercir sobre les fitxers i els tractaments 
de dades personals als quals es refereix aquesta Llei per tal d’obtenir totes les in-
formacions necessàries per a l’exercici de les seves funcions. Amb aquesta finalitat, 
l’Autoritat pot sol·licitar la presentació o la tramesa de documents i de dades o exa-
minar-los en el lloc on estiguin dipositats, i també inspeccionar els equips físics i 
lògics utilitzats, per a la qual cosa pot accedir als locals on estiguin instal·lats.

Els plans d’auditoria (art. 20) constitueixen un sistema de control preventiu per 
verificar el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràc-
ter personal i recomanar o requerir als responsables dels fitxers i dels tractaments 
que adoptin les mesures correctores adequades. Les conclusions sobre el grau gene-
ral de compliment i les recomanacions generals pertinents s’han de difondre públi-
cament. En cas que es faci algun requeriment durant el procés d’auditoria, un cop 
transcorregut el termini establert per a l’adopció de les mesures correctores, si no 
s’ha informat a l’Autoritat o les mesures adoptades són insuficients o inadequades, 
l’Autoritat pot iniciar les actuacions inspectores oportunes per incoar, si escau, un 
procediment sancionador.

D’altra banda, l’article 96.1 del RLOPD estableix que a partir del nivell mig els 
sistemes d’informació i instal·lacions de tractament i emmagatzemament de dades 
se sotmetran, al menys cada dos anys, a una auditoria interna o externa que verifiqui 
el complimento del títol d’aquesta llei que hi fa referència.

Barcelona, 8 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de crear, 
modificar i unificar els fitxers de dades personals del Departament 
de Salut
314-05289/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05288/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització dels 
serveis de tercers per a crear, modificar i unificar els fitxers de dades 
personals del Departament de Salut
314-05290/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05288/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol que 
regula la creació, modificació i unificació dels fitxers de dades 
personals del Departament de Salut
314-05291/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05288/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de 
seguretat del tractament i emmagatzematge de les dades personals 
dels fitxers del Departament de Salut
314-05292/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05288/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels 
procediments que estableix l’Ordre SLT/168/2016
314-05293/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05288/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
víctimes mortals per ofegament en una piscina pública a la província 
de Barcelona els darrers cinc anys
314-05960/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-05960/11 a 
314-05980/11 i 314-05982/11 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.

Pel que fa a les víctimes mortals per ofegament en piscina pública, cal assenyalar 
que el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) pot confirmar que la persona afectada 
no presenta signes de vida, però no té la capacitat per certificar les causes de la mort.

Quant a la localització de l’incident, el SEM no distingeix entre piscina pública 
i piscina privada.

Per tant, les dades facilitades pel SEM fan referència als incidents ocorreguts 
en piscines públiques o privades, en els quals ha intervingut el SEM i el motiu ex-
pressat en la trucada d’alerta ha estat possible ofegament i on, durant l’assistència, el 
SEM ha confirmat que la persona afectada ha estat èxitus.

Aquestes dades es mostren en l’annex.
Pel que fa al nombre de piscines públiques de més de 200 m2 de làmina d’aigua a Ca-

talunya, segons les dades del Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) ela-
borat per la Secretaria General de l’Esport del Departament de la Presidència, a finals del 
mes de setembre de 2016 constaven censades un total de 5.899 vasos de piscina de 50 m2 
o més, un 81% eren vasos en piscina al aire lliure i el 19% restant en piscines cobertes.

La titularitat d’aquests vasos es detalla en el quadre següent: 

Propietat
Vasos piscina 

aire lliure

Vasos
piscina 

coberta
Total

Pública (Ajuntaments, Generalitat, etc.) 1.055 449 1.504

Privat esportiu (Associatiu i empreses 
sector esportiu) 284 147 431

Privat residencial i turístic 2.385 75 2.460

Altres privats 1.055 449 1.504

Total 4.779 1.120 5.899

De les de propietat pública (1.504 en total), 1.049 tenen una superfície de 200 m² 
o més, de les característiques següents: 

Vasos titularitat 
pública >199 m²

Vasos piscina
 aire lliure

Vasos
piscina coberta Total vasos 

Vasos esportius 488 213 701

Altres vasos 184 164 348

Total general 672 449 1.049
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El recompte es fa dels vasos de piscina. Una mateixa instal·lació esportiva pot 
tenir més d’un vas de piscina, però poques tenen més d’un de 200 m2.

Quant al resultat de les inspeccions en els darrers 5 anys pel que fa a la disposi-
ció de servei de salvament i socorrisme en piscines a les províncies de Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona, us informem del següent:

D’acord amb el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes 
sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, correspon als ajuntaments l’autorit-
zació de les piscines que s’ubiquin en el seu terme municipal, com també l’exercici 
de les competències de vigilància i control en aquesta matèria. Entre d’altres dades, 
la documentació que s’ha d’adreçar a l’ajuntament corresponent per a l’autorització 
dels expedients de construcció i reforma de piscines d’ús públic ha d’incloure la des-
cripció del servei de salvament i socorrisme d’acord amb l’aforament previst.

El mateix Decret 95/2000, de 22 de febrer esmentat, estableix que les piscines 
d’ús públic estan sotmeses al control sanitari dels ajuntaments corresponents. La 
freqüència del control de les instal·lacions està en funció de la dimensió de la instal-
lació, de l’aforament, de les garanties que ofereixi el sistema d’autocontrol establert 
i del risc avaluat de les instal·lacions. En exercici d’aquesta activitat de control, els 
ajuntaments han d’analitzar regularment els resultats de l’autocontrol realitzat pels 
titulars de les instal·lacions, i podran disposar que es realitzin exàmens complemen-
taris de control.

Així mateix, la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, estableix que 
els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, 
d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la 
normativa sanitària específica, són competents per a prestar serveis mínims en ma-
tèria de salut pública pel que fa, entre d’altres, a la gestió del risc per a la salut als 
equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines.

Tanmateix, els ens locals poden prestar aquests serveis mínims de salut direc-
tament o per qualsevol de les formes de gestió que estableix la legislació de règim 
local. Per raons d’eficàcia i en els casos en què els ens locals no tinguin els mitjans 
humans o tècnics idonis per a prestar els serveis que els atribueix aquesta llei, po-
den encarregar la gestió d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de llur 
competència a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Aquest encàrrec de gestió 
s’ha de formalitzar per mitjà de la subscripció d’un conveni entre l’Agència i l’ens 
local corresponent. En aplicació d’aquest precepte, només alguns ajuntaments de 
Catalunya disposen de conveni amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya per la 
realització del control de les piscines.

Atès l’exposat en els paràgrafs anteriors sobre el que estableixen les normatives 
esmentades, el Departament de Salut no disposa actualment d’un cens de piscines 
públiques de Catalunya ni tampoc disposa d’informació complerta sobre el resultat 
de les inspeccions efectuades a les piscines en cadascuna de les províncies de Ca-
talunya.

A l’annex es mostren les dades del Departament d’Interior relatives a les platges 
que tenen servei de salvament i socorrisme a Catalunya, el nombre de les víctimes 
mortals per ofegament a les platges catalanes, així com el nombre de víctimes mor-
tals per ofegament a les platges de les províncies de Barcelona i Tarragona amb la 
indicació de si disposen o no de servei de salvament i socorrisme.

A Catalunya, d’acord amb les dades del Departament d’Interior, hi ha 348 plat-
ges, 224 amb servei de vigilància i 124 sense servei de vigilància.

Barcelona, 10 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
víctimes mortals per ofegament en una piscina pública a la província 
de Tarragona els darrers cinc anys
314-05961/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
víctimes mortals per ofegament en una piscina pública a la província 
de Girona els darrers cinc anys
314-05962/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
víctimes mortals per ofegament en una piscina pública a la província 
de Lleida els darrers cinc anys
314-05963/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
víctimes mortals per ofegament en una piscina privada a la província 
de Barcelona els darrers cinc anys
314-05964/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
víctimes mortals per ofegament en una piscina privada a la província 
de Tarragona els darrers cinc anys
314-05965/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
víctimes mortals per ofegament en una piscina privada a la província 
de Girona els darrers cinc anys
314-05966/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
víctimes mortals per ofegament en una piscina privada a la província 
de Lleida els darrers cinc anys
314-05967/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
piscines públiques de més de dos-cents metres quadrats de làmina 
d’aigua
314-05968/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
piscines que no tenien els serveis de salvament i socorrisme 
preceptius a la província de Barcelona els darrers cinc anys
314-05969/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
piscines que no tenien els serveis de salvament i socorrisme 
preceptius a la província de Tarragona els darrers cinc anys
314-05970/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
piscines que no tenien els serveis de salvament i socorrisme 
preceptius a la província de Girona els darrers cinc anys
314-05971/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
piscines que no tenien els serveis de salvament i socorrisme 
preceptius a la província de Lleida els darrers cinc anys
314-05972/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
platges amb servei de socorrisme a la província de Barcelona
314-05973/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
platges amb servei de socorrisme a la província de Tarragona
314-05974/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
platges amb servei de socorrisme a la província de Girona
314-05975/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
víctimes mortals per ofegament a les platges de la província de 
Barcelona els darrers cinc anys
314-05976/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
víctimes mortals per ofegament a les platges de la província de 
Tarragona els darrers cinc anys
314-05977/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
víctimes mortals per ofegament a les platges de la província de 
Girona els darrers cinc anys
314-05978/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
platges de la província de Barcelona amb casos de morts per 
ofegament segons si tenien servei de salvament i socorrisme o no en 
tenien
314-05979/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
platges de la província de Tarragona amb casos de morts per 
ofegament segons si tenien servei de salvament i socorrisme o no en 
tenien
314-05980/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
platges amb servei de salvament i socorrisme o sense
314-05982/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05960/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de 
les filtracions d’aigua a l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró 
(Maresme)
314-06653/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-06653/11 a 
314-06657/11 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.

Pel que fa als motius de les filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici del Centre 
d’Atenció Primària (CAP) Ronda Prim de Mataró, cal assenyalar que aquestes filtra-
cions es van produir per la concurrència de diverses causes, com ara l’excepcionali-
tat de l’episodi de pluja dels dies 12 i 13 d’octubre de 2016 que concretament a Ma-
taró van deixar registres oficials de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) 
d’entre 135,8 mm i 155 mm. L’extraordinària intensitat va col·lapsar els desguassos 
de la coberta on s’ubiquen els equips de clima del centre; la implantació dels equips 
de climatització damunt d’aquesta coberta va fer pràcticament impossible l’accés als 
desguassos; i la coberta no va filtrar i el nivell d’aigua va pujar arribant a un con-
ducte de ventilació per on va penetrar l’aigua a l’interior de l’edifici de forma loca-
litzada.

La valoració de econòmica de l’afectació a l’interior de l’edifici va ser d’un im-
port total de 1.508,67 €. El detall de les reparacions i el seu import es mostra a con-
tinuació:

– Substitució de plaques de fals sostre (4 capses Amstrong Tegular 120x60): 
607,18 €.

– Substitució de dues pantalles fluorescents d’encastar reactància electrònica 
4x36W: 351,99 €.

– Segellar conducte de ventilació: 145,80 €.
– 23 hores extres d’operaris d’ofici: 403,70 €.
Aquestes reparacions van finalitzar en la seva pràctica totalitat el dimarts 18 

d’octubre de 2016.
Les conseqüències que es van produir a nivell assistencial van afectar només a 

l’activitat del 13 d’octubre de 2016, en el qual es van haver d’anul·lar les visites ordi-
nàries de tots els professionals sanitaris dels dos Equips d’Atenció Primària (EAP 
Mataró 1 i EAP Mataró 7) i d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), 
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els serveis especials, com ara el Programa d’Atenció Domiciliària Equips de Suport 
(PADES)-Gestió de casos van poder fer la feina habitual fora de l’edifici.

Quant a l’atenció urgent, atès el volum de reprogramacions i que l’afectació a la 
planta baixa va ser mínima, es van destinar 4 professionals als boxes d’emergències 
i a les consultes buides per a garantir l’assistència urgent. A l’àrea de pediatria, es 
va poder visitar amb normalitat.

El 14 d’octubre del 2016 el CAP va funcionar amb total normalitat i es va assu-
mir tota l’activitat programada tant dels EAP com de l’ASSIR.

Finalment, sobre l’exigència de responsabilitats, el Servei Català de la Salut (Cat-
Salut) va sol·licitar, per mitjà d’Infraestructures.cat, un informe tècnic a la direcció 
de l’obra sobre els possibles defectes de la construcció que haguessin pogut incidir 
en les filtracions de la coberta de l’edifici del CAP Ronda Prim, als efectes de les 
possibles responsabilitats que se’n poguessin desprendre, atès que es tracta d’una 
obra finalitzada fa poc més de dos anys.

A partir de l’esmentat informe, Infraestructures.cat, gestor de l’obra, efectuarà 
les accions que siguin necessàries davant el contractista per tal que assumeixi les 
reparacions i despeses que li corresponguin.

Barcelona, 23 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració 
econòmica dels desperfectes causats per filtracions d’aigua a 
l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
314-06654/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06653/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps previst per 
a reparar els desperfectes causats per filtracions d’aigua a l’interior 
del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
314-06655/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06653/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions que 
els desperfectes causats per filtracions d’aigua produiran al CAP 
Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
314-06656/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06653/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exigència de 
responsabilitats pels desperfectes causats per filtracions d’aigua a 
l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
314-06657/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06653/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parts 
que han tingut lloc a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, els 
darrers cinc anys
314-06671/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-06671/11 a 
314-06672/11 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.

Dels 13.012 parts realitzats a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova des del 
2012 fins al 4 de novembre de 2016, se n’han realitzat 2.610 per cesària i 10.402 per 
part natural, dels quals en 52 s’ha utilitzat la banyera d’hidroteràpia, que es trac-
ta d’un mètode no farmacològic per alleugerir el dolor del part i disminuir la dosi 
d’analgèsia.

La utilització de la banyera desagregada per anys és la següent:
– 2012: 14 registres d’hidroteràpia.
– 2013: 6 registres d’hidroteràpia.
– 2014: 8 registres d’hidroteràpia.
– 2015: 17 registres d’hidroteràpia.
– 2016: 7 registres d’hidroteràpia.
L’ús de la banyera d’hidroteràpia es realitza a demanda de la mare i, durant 

aquest període, no existeix cap reclamació en la Unitat d’Atenció al Ciutadà per no 
haver satisfet la sol·licitud d’ús d’aquest equipament.
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Cal aclarir que el mètode d’hidroteràpia comporta l’ús de la immersió en aigua 
calenta durant el treball de part que, a dia d’avui a l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova, no inclou l’assistència d’expulsió a l’aigua, atès que no es disposen 
de suficients estudis que permetin garantir la seguretat necessària per a l’execució 
d’aquesta fase.

Barcelona, 23 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els parts que han 
tingut lloc a la banyera per a parts de l’Hospital Arnau de Vilanova, 
de Lleida
314-06672/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06671/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
del Programa de continuïtat d’intervenció sociosanitària dirigit 
a consumidors de drogues en situació d’exclusió social fins al 
setembre del 2015
314-06696/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-06696/11 a 
314-06701/11 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.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), promou programes d’aten-
ció sociosanitària adreçats a usuaris de drogues per via parenteral (UDVP) amb 
l’objectiu de minimitzar els danys i riscos associats al consum injectat de drogues, 
principalment el risc de contraure malalties infectocontagioses com l’hepatitis C i el 
VIH, que tenen una altra prevalença entre el col·lectiu d’UDVP.

Cal indicar que les dades es recullen anualment i, per aquest motiu, les xifres 
que s’ofereixen són les relatives a l’any 2015.

Les intervencions clau per a la prevenció de malalties infectocontagioses en 
UDVP realitzades són les següents:

– Accés a material d’injecció (PIX). Durant l’any 2015, es van distribuir un to-
tal de 745.465 xeringues, 547.500 cassoletes, 901.000 tovalloletes, 545.500 aigües i 
215.080 preservatius.

– Tractament de la drogoaddicció: tractament de manteniment amb opiacis. 
L’any 2015, 59 centres d’atenció i seguiment a les Drogodependències (CAS), 163 
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Farmàcies, 17 centres d’atenció primària (CAP), 3 Comunitats Terapèutiques i 9 pre-
sons van formar part del Programa de Manteniment amb Metadona (PMM).

– Vacunacions. Durant el 2015 es va vacunar les persones sensibles amb vacunes 
d’hepatitis A (HA) i B (HB).

– Cribratge d’infeccions. L’any 2015 es van fer 750 test ràpids d’hepatitis C, 188 
analítiques de sang i 602 cribratges de VIH i HA, HB als centres de reducció de 
danys.

– Tractament de les infeccions. Durant l’any 2015 es van fer analítiques i cri-
bratges per conèixer l’estat de salut dels usuaris, i 2.376 dispensacions directament 
observades de tractament per a la tuberculosi, Tractament Antiretroviral de Gran 
Activitat (TARGA) i medicació psiquiàtrica.

– Educació per la salut: Injecció més segura, salut sexual, prevenció d’infeccions, 
prevenció de sobredosis, etc. L’any 2015 van participar 5 entitats diferents, 2 d’elles 
van intervenir a centres penitenciaris.

– Tallers de Formació d’Usuaris en Actiu (FUA). L’any 2015 es van realitzar a 
tots els centres de Reducció de danys un total de 6.354 tallers educatius.

– Intervencions combinades i adaptades als consumidors i a la situació local: 
treball de carrer, centres de reducció de danys, sales de consum, etc. En funció de 
les necessitats de la zona de tràfic i consum, existeixen tres modalitats de serveis:

• Treball de carrer. L’any 2015 hi havia 11 equips repartits per tot el territori.
• Unitats Mòbils. L’any 2015 hi havia 6 Unitats Mòbils, 3 de les quals amb espai 

per a venipunció assistida.
• Sales de consum. L’any 2015, hi havia 12 sales de consum a tota Catalunya.
• Centres de Reducció de Danys. L’any 2015 es disposava de 16 centres, 9 dels 

quals amb sala de consum.
– Programa de targeta sanitària individual (TSI). Actualment gairebé 700 usua-

ris de CAS i 900 usuaris de centres de reducció de danys han obtingut la TSI.
Durant l’any 2015 es van atendre un total de 4.260 usuaris diferents en els ser-

veis de reducció de danys segons dades del Sistema d’Informació de Drogodepen-
dències de Catalunya (SIDCR).

La previsió de les intervencions sociosanitàries en els serveis de reducció de 
danys del 30 de setembre al 30 de desembre del 2016, són les mateixes que es duen 
a terme al llarg de l’any de forma continuada.

Els serveis de reducció de danys a Catalunya són les següents:
– 16 centres de reducció de danys.
– 12 sales de consum.
– 11 equips de carrer.
– 6 unitats mòbils (3 amb sales de consum).
– 547 punts d’intercanvi de xeringues.
Les intervencions es detallen a continuació:
– Espai de venopunció higiènica de consum de drogues.
• Consum supervisat.
• Material higiènic d’injecció.
• Educació sobre consum higiènic i prevenció d’infeccions (VIH, hepatitis, etc.).
– Programa d’Intercanvi de Xeringues.
• Distribució de material higiènic d’injecció i preservatius.
• Punt de retorn de xeringues.
– Treball comunitari educatiu (a l’espai públic i serveis comunitaris).
• Recollida de xeringues i altre material de consum al carrer, mediació en con-

flictes comunitaris generats pel consum, etc.
• Apropament a usuaris de drogues que no fan ús de la xarxa sociosanitària i 

amb greu risc d’exclusió social.
– Sala de calor i cafè.
• Alimentació bàsica (esmorzar i berenar).
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• Contacte social.
• Contenció després del consum, etc.
– Serveis d’higiene.
• Dutxes.
• Roba neta.
• Estris d’higiene personal.
– Activitats sanitàries.
• Cures bàsiques.
• Cribratges d’Hepatitis C, VIH, Tuberculosi.
• Vacunes Hepatitis B, tètanus i grip.
• Tractament Directament Observat.
• Tramitació de la TSI.
– Atenció socioeducativa.
• Motivació pel tractament de l’addicció i vinculació als CAS.
• Derivacions a altres recursos sociosanitaris.
• Acompanyaments.
• Consell breu.
• Educació sanitària (prevenció d’infeccions de transmissió sanguínia i pràcti-

ques de sexe més segures).
– Programa de prevenció i atenció en sobredosi.
• Tallers formatius adreçats a usuaris de drogues en actiu.
• Material d’atenció a sobredosi (kit Naloxona).
Les actuacions preventives sobre el consum de drogues són un àmbit d’interven-

ció prioritària en les polítiques de l’ASPCAT. La finalitat és desenvolupar estratègies 
que creïn condicions per disminuir-ne el consum, minimitzar els riscos associats i 
disminuir significativament les conseqüències negatives resultants del consum, tant 
per a la població general com per a col·lectius especialment vulnerables (infants, jo-
ves, dones embarassades, tercera edat, etc.).

El seguiment d’aquest programes es fa de manera global a través de les memò-
ries d’actuació que s’obtenen durant el mes de desembre, per tant, les dades que es 
poden donar recolliran la feina feta al llarg de tot l’any, estimades partint de les da-
des obtingudes de les memòries de 2015 i del seguiment dels projectes durant els 
mesos de 2016.

Els Programes de prevenció desenvolupats són:
– Programa de promoció de la salut i la prevenció «l’Aventura de la Vida» de 

l’àmbit educatiu. Aquest curs escolar està previst que hi participin al voltant de 
16.100 alumnes, 600 mestres, i uns 300 pares i mares.

– Programa Salut i Escola. Un 46,7% de les consultes d’aquest programa han 
tractat de temes relacionats amb les drogues arribant a 11.570 joves de l’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO).

– Programa Fitjove, en col·laboració amb el Consell Català de l’Esport. Durant el 
2016 hi participen 11 municipis (3 més que el 2015). S’estima que han participat una 
xifra superior als 1.432 alumnes del 2015, i es s’han realitzat aproximadament unes 
68 jornades de treball en els diferents centres educatius participants.

– L’Ep@, Esport escolar i prevenció. Anualment col·laboren uns 144 centres edu-
catius i es forma a 182 professionals, abastant aproximadament uns 58.000 alumnes.

– Obra de Teatre «No em ratllis», es fan unes 50 actuacions anuals, i hi parti-
cipen uns 3.928 nois i noies de 60 centres de l’ESO i Batxillerats de 19 municipis.

– Programa «En plenes Facultats». Hi participen 8 universitats de Catalunya. 
S’estima que anualment s’abasta uns 9.000 estudiants universitaris.

– elPep.info. L’any 2015 va rebre un total de 7.575 visites. Durant el primer tri-
mestre del 2016, la xifra va ser de 4.264, i es preveia un increment important res-
pecte l’any 2015. Compta amb 319 seguidors a Facebook, amb uns 72.121 perfils 
abastats.
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– laClara.info. Va rebre al voltant de 15.000 visites el primer trimestre de 2016. 
Compta amb 1.496 seguidors a Facebook i 278 a Twitter. A l’espai laClara.info, en-
tre d’altres, es difonen els resultats del concurs Jugo les meves cartes. Aquest con-
curs s’ha implementat a la Universitat de Barcelona i 20 municipis. S’han compta-
bilitzat 2.462 participants, restant pendents les dades de cobertura de la Universitat 
i diversos municipis. Per tant, el nombre de població destinatària augmentarà con-
siderablement.

– Programa d’Àmbit Jove. El 2015 s’ha contactat amb 2.887 menors de 25 anys. 
S’han realitzat 11 tallers de prevenció selectiva on s’ha format a 246 alumnes de 
cicles formatius. També s’ha fet formació a 137 joves com a monitors del lleure. 
A través del servei d’orientació i Informació sobre consum d’alcohol i altres dro-
gues adreçat a les famílies per tal d’orientar-les i enfortir les pautes parentals s’ha 
contactat amb 7 famílies.

– Programa d’Agents de Salut Juvenil. S’han realitzat 3 formacions a 3 munici-
pis, en les que hi han participat 51 joves i els beneficiaris directes de les activitats 
han estat 200 joves aproximadament.

– Programa VPK (Vente Pa’Ka). A través dels tallers organitzats, els campionats 
i torneigs de futbol i basquet, i altres activitats s’ha actuat amb 1.500 joves.

– Exposicions «Drogues. Què?» i «Coca. Què?». Durant l’any 2015 s’han rea-
litzat activitats preventives amb grups d’adolescents i joves a 27 equipaments de 7 
municipis. S’ha promogut la participació en el programa de 2.191 persones (visitants 
de les exposicions) en 27 equipaments de 7 municipis, i de 2.293 participants en 97 
tallers preventius.

– Exposició «Febre del divendres nit». El projecte ha propiciat que 2.546 adoles-
cents i joves hagin visitat l’exposició del programa en 33 equipaments comunitaris 
de 20 municipis. A més, s’han realitzat 118 tallers grupals de prevenció de l’abús de 
l’alcohol i altres drogues i d’altres conductes de risc associades a les sortides noc-
turnes de festa, que s’han organitzat dins l’any 2015 en el marc del desenvolupament 
del programa.

– Programes connecta amb els teus fills per a mares i pares. Durant aquest curs 
s’han realitzat 181 tallers amb l’assistència de 3621 pares i mares.

– Programa comunitari Nits de Qualitat. Hi ha plataformes Nits Q a 24 munici-
pis i es preveu finalitzar l’any amb 55 locals d’oci nocturn adherits al distintiu Q de 
qualitat en complir els criteris de salut pública requerits. També es distingeixen 4 
festivals (Sónar i festival Circuit, Water Park day i Splash Pool Party).

Emmarcats en el Nits de Qualitat, s’implementen el programa Som.nit, el pro-
jecte d’Energy Control, amb el suport a l’acció de d’Arsu Festa i Gais Positius. Amb 
aquestes intervencions s’estima que anualment es contacta amb aproximadament 
45.460 joves.

– Projecte Rumba a Tu Son. Durant el 2015 es va contactar amb 1.751 joves de 
quatre ciutats. Durant l’any 2016 es va intensificar el treball en aquests municipis, 
i es preveu que s’ha incrementat el nombre de persones contactades. Compta amb 
900 seguidors a Facebook.

– Programa A primera línia. S’ha format el 100% dels recursos educatius de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Durant el 2015/2016, es 
va abastar aproximadament uns 1.200 nois i noies dels 120 centres de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

Barcelona, 9 de gener de de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones ateses en el Programa de continuïtat d’intervenció 
sociosanitària dirigit a consumidors de drogues en situació 
d’exclusió social en data del 30 de setembre de 2015
314-06697/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06696/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’intervencions preventives per a reduir l’impacte del consum de 
drogues
314-06698/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06696/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones ateses en les intervencions preventives per a reduir 
l’impacte del consum de drogues
314-06699/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06696/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions d’intervencions preventives previstes del 30 de 
setembre al 31 de desembre de 2016
314-06700/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06696/11.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions d’intervencions sociosanitàries previstes del 30 de 
setembre al 31 de desembre de 2016
314-06701/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06696/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vacunes que s’han administrat a les escoles els darrers cinc anys
314-06752/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-06752/11 a 
314-06754/11 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.

Les dosis administrades i la taxa de cobertura vacunal en centres educatius de 
Catalunya en el període 2011-2015 es mostren a continuació.

Dosis administrades en centres educatius 2011-2015

Vacunació a adolescents
Dosis
2011

Dosis
2012

Dosis
2013

Dosis
2014

Dosis
2015

Td (14-16a) 57309 38660 54225 56912 60641

Varicel·la (10-14a) 27150 25416 31056 36604 22934

VPH (3 dosis) 83946 76827 88392 60789 60052

Hepatitis A (2 dosis) 82301* 128116

Hepatitis A+B 183584 105753 191835 84662*

Meningitis C 66632

*Dades de vacunació complementàries per la finalització del Programa Pilot de vacunació amb Hepatitis A+B 
i inici vacunació amb Hepatitis A.

Cobertura vacunal en centres educatius 2011-2015

Vacunació a 
adolescents

Cobertura 
2011

Cobertura 
2012

Cobertura 
2013

Cobertura 
2014

Cobertura 
2015

Td 85,5 75,8 80,7 80,1 82,3

Varicel·la 19,1 22,5 21,0 25,0 30,7

Hepatitis A+B 86,1 81,6 86,5 38,6*

Hepatitis A 56,3* 85,8

Meningitis C 85,2

VPH 80,7 84,3 81,6 85,3 82,8

*Dades de vacunació complementàries per la finalització del Programa Pilot de vacunació amb Hepatitis A+B 
i inici vacunació amb Hepatitis A.
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Les cobertures vacunals a Catalunya es calculen de forma agregada per a tot el 
territori i no es disposa de dades per província.

Les dades referents a les cobertures vacunals assolides mitjançant la vacuna-
ció en centres educatius s’obtenen de les dades agregades que es reporten des dels 
equips d’atenció primària (EAP).

Actualment, s’està treballant per obtenir dades òptimes de cobertures vacunals a 
través de la Història Clínica Compartida (HC3), el Sistema d’Informació de Vacu-
nes-logístic (SIVAC) i d’un registre de les vacunes que s’administren en el centres 
que no disposen de capacitat per enviar les dades de vacunes administrades de ma-
nera estructurada a l’HC3. Aquesta informació, permetrà millorar la disposició de 
dades relatives a la cobertura vacunal.

Les vacunes que s’administren actualment en els centres educatius a sisè de pri-
mària són la vacuna contra la varicel·la en infants que no han estat prèviament vacu-
nats i no han patit la malaltia, virus del papil·loma humà (VPH) a les nenes, Hepa-
titis A i vacuna contra la meningitis C. A segon d’ESO, s’administra la vacuna del 
tètanus i diftèria (Td).

El número de dosis administrades de cada una de les vacunes depèn de les pau-
tes vacunals, les qual varien en funció de la vacuna administrada. Les pautes vacu-
nals són:

– Td: una única dosis.
– Varicel·la: la pauta consta de dues dosis.
– Hepatitis A+B: la pauta consta de tres dosis.
– Hepatitis A: la pauta consta de dues dosis.
– Meningitis C: una única dosis de reforç.
– VPH: actualment s’administren 2 dosis, però fins l’any 2013 la pauta constava 

de 3 dosis.
D’altra banda, cal tenir en compte que, moltes vegades no s’administra la pauta 

sencera, sinó que és completen les dosis fins a completar la pauta.

Barcelona, 23 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vacunes que s’han administrat els darrers cinc anys a cada província
314-06753/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06752/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
cobertura pel que fa a vacunes a les escoles
314-06754/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06752/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels servidors 
informàtics de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després dels 
problemes de programació del dia 18 d’octubre de 2016
314-06757/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 314-06757/11 us in-
formo del següent:

El dia 18 d’octubre de 2016 es va produir una avaria puntual del servidors d’ln-
tegracions de I’Institut Català de la Salut (SAP PI) a l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de les 11.37 h fins a les 13.33 h. Aquesta avaria va afectar els caixers 
d’admissions, que obtenen i confirmen la cita a través d’aquest servei. Posteriorment, 
aquesta incidència es va comunicar al respectiu servei tècnic.

Actualment els servidors informàtics funcionen amb total normalitat.

Barcelona, 23 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació de 
la notícia relativa a la denúncia dels dos convenis en vigor amb els 
registradors de la propietat
314-06849/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 314-06849/11 us in-
formo del següent:

El 25 d’octubre de 2016 es va procedir a la denúncia dels convenis que l’Agència 
Tributària de Catalunya mantenia amb el deganat autonòmic dels registradors de la 
propietat.

Fem avinent que el passat 15 de desembre el vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda va presentar al Parlament l’informe relatiu al compliment de 
la Moció 50/XI, sobre l’Agència Tributària de Catalunya, el qual es va publicar al 
BOPC 292, de data 21 de desembre de 2016.

Barcelona, 13 de febrer de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els 
representants dels treballadors de les oficines liquidadores
314-06850/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 314-06850/11 us in-
formo del següent:

El Govern ha realitzat tres reunions, el 13 d’octubre, el 3 de novembre i el 15 de 
desembre de 2016, amb representants dels sindicats CSIF i SICAR i la Junta de per-
sonal de l’ATC. La reunió següent està prevista a finals de febrer.

El 13 d’octubre van assistir també treballadors de les oficines liquidadores de 
Mollet del Vallès, Rubí, l’Hospitalet, Mataró, Sant Vicens dels Horts, Sant Feliu de 
Guíxols, Valls, Arenys de Mar i el Centre de comprovació integral, designats pels 
seus companys.

El 3 de novembre van assistir també treballadors de les oficines liquidadores de 
L’Hospitalet, Mataró, Valls, Centre de comprovació integral, Sabadell i Martorell, 
designats pels seus companys.

El 15 de desembre van assistir també treballadors de les oficines liquidadores de 
Vic, Reus, Mataró, Valls, Sant Feliu de Guíxols, Martorell, Vic i el Centre de com-
provació integral, designats pels seus companys.

En aquestes reunions s’informa els representants dels treballadors de l’evolució 
del pla de desplegament del nou model, fent especial referència a la planificació i 
gestió dels processos de provisió dels llocs de treball de les 15 noves oficines prò-
pies i de les oficines compartides amb altres administracions territorials, i es va-
loren les seves propostes i consideracions. Concretament, es tracten aspectes, com 
ara: el dimensionament de les plantilles necessàries, les retribucions i les condi-
cions de treball, les funcions dels llocs, el continguts i la difusió dels anuncis de 
convocatòria, els mèrits a valorar, així com dels calendaris dels diferents processos, 
entre d’altres.

L’Agència Tributària de Catalunya convocarà, en el període d’octubre 2016 a 
maig 2017, aproximadament 367 places de diferents categories professionals dis-
tribuïdes pel territori, a les que podran presentar-se els 277 treballadors de les ofi-
cines liquidadores, sempre que reuneixin els requisits previstos a la normativa de 
funció pública.

També se’ls informa que el sistema de selecció serà el concurs per a la provisió 
de llocs de personal interí i, entre els mèrits, es valorarà l’experiència en l’exercici 
de funcions de tractament i digitalització de dades tributàries i de liquidació dels 
impostos de successions i donacions i de transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats. Fins al moment ja s’han convocat 38 d’aquestes places.

er altra banda, el secretari d’Hisenda està realitzant un seguit de visites al terri-
tori segons el calendari següent, per tal d’informar les autoritats locals de l’evolució 
del desplegament. A més, realitza reunions informatives amb els treballadors de 
les oficines liquidadores dels Registradors de la Propietat de l’entorn de cadascuna 
d’aquestes localitats.

2 de febrer La Seu d’Urgell
3 de febrer Tortosa
9 de febrer Reus
13 de febrer Vilafranca del Penedès
16 de febrer La Bisbal d’Empordà
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21 de febrer Vic
23 de febrer Santa Coloma de Farners
28 de febrer Manresa

Barcelona, 13 de febrer de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de 
desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya
314-06851/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 314-06851/11 us in-
formo del següent:

El Pla de desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) és un instru-
ment de planificació i, per tant, no se li atorga rang normatiu. És una eina de treball 
oberta, en constant evolució.

L’ATC té atribuïdes, com a administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya, les competències de gestió, liquidació i inspecció de certs impostos cedits per 
llei. Aquestes competències, en part, estaven delegades mitjançant conveni al dega-
nat dels registradors de la propietat fins a data 1 de setembre de 2017.

Es va mantenir una reunió amb una delegació de l’ACM i FMC el passat 20 
de novembre. Properament està previst realitzar noves reunions amb la finalitat de 
mantenir la informació sobre l’estat del desplegament de l’ATC.

El Secretari d’Hisenda va comparèixer a la Comissió d’Economia i Hisenda del 
Parlament de Catalunya, el passat 14 de setembre per presentar el desplegament ter-
ritorial i competencial de l’ATC.

Barcelona, 13 de febrer de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de les 
tasques de gravació i digitalització de la documentació per l’Agència 
Tributària de Catalunya
314-06852/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 314-06852/11 us in-
formo del següent:

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) en aquests moments ja desenvolupa 
funcions de gravació i digitalització de la documentació en les seves oficines. L’1 
de febrer de 2017, l’ATC ha incorporat dos nous treballadors de nivell C1 16 i 10 de 
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nivell C2 12, mitjançant un procés selectiu per sistema de concurs. En aquest con-
curs s’ha valorat l’experiència en tasques de tractament i gravació de dades fiscals.

D’aquests 12 nous interins, 10 són antics treballadors del Centre de Gravació de 
Dades de Valldoreix i els altres 2 provenen d’oficines liquidadores dels Registres de 
la Propietat. També s’han incorporat com a personal interí administratiu a l’ATC al-
tres tres treballadors procedents de l’antic Centre de Gravació de Valldoreix.

El cost estimat del conveni per al 2016 és de 504.000€ i el cost del personal in-
corporat és de 281.024€.

Barcelona, 13 de febrer de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té els recursos 
necessaris per a assumir la gestió dels impostos cedits
314-06853/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51023 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 314-06853/11 us in-
formo del següent:

El pla de desplegament competencial i territorial de l’Agència Tributària de Ca-
talunya (ATC) contempla l’assumpció de les funcions de recaptació executiva i la 
gestió i liquidació directa i completa dels impostos cedits: transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentats, i successions i donacions.

Per a assumir les funcions de gestió, liquidació i recaptació en les 15 noves ofi-
cines pròpies i en les 12 oficines compartides amb les administracions locals s’ha 
efectuat un dimensionament de 277 llocs de treball addicionals.

Els costos estimats de funcionament de les noves oficines territorials són els se-
güents: 

Despeses anuals de funcionament de les oficines 2.595.248 €

Amortització de la inversió inicial oficines 632.346 €

Costos de personal 8.462.249 €

11.689.843 €

La inversió estimada per a la implantació de les oficines territorials pròpies és 
de 6.323.460 €. Els costos especificats de les noves oficines, de funcionament i d’in-
versió, repercutiran sobre la totalitat de les funcions que l’ATC desplegarà en el ter-
ritori, de les quals la gestió i liquidació dels 4 impostos objecte del conveni, en són 
només una part. Tot i això, aquí els imputem en la seva totalitat.

Barcelona, 13 de febrer de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat que té 
l’Agència Tributària de Catalunya d’assumir la gestió integral de les 
tasques encomanades als registradors de la propietat
314-06854/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 314-06854/11 us in-
formo del següent:

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) avui gestiona el 46% dels impostos 
derivats dels impostos cedits que també liquiden oficines dels registradors de la pro-
pietat i mercantils.

L’ATC no només gestiona una part rellevant dels ingressos, sinó que, a més a 
més, tutela, supervisa i dirigeix les tasques dutes a terme per les oficines liquidado-
res i els proveeix del sistema informàtic de gestió, del web de tramitació telemàtica, 
del portal d’assistència, de les eines de l’observatori del mercat immobiliari de Ca-
talunya (OMIC).

D’altra banda, les actuacions d’inspecció tributària sobre els impostos cedits són 
competència exclusiva de l’ATC (sense intervenció de les oficines liquidadores).

L’ATC podrà de dur a terme la gestió integral de les funcions tributàries enco-
manades als Registradors, atès que és un tipus de gestió que ja està duent a terme en 
l’actualitat i perquè és dotarà del personal necessari per assumir quantitativament 
les noves càrregues de treball. L’ATC iniciarà la gestió directa d’aquestes funcions 
l’1 de setembre de 2017.

Barcelona, 13 de febrer de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de 
parotiditis infecciosa a la Universitat Politècnica de Catalunya el 2016
314-06908/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-06908/11 a 
314-06909/11 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.

Durant els últims anys s’està observant un augment en el nombre de casos de pa-
rotiditis que, habitualment es presenten agrupats en petits brots, preferentment als 
àmbits familiar i escolar. Així mateix, de forma periòdica es produeixen brots de 
mida més gran, quan la malaltia afecta col·lectius que per les seves característiques 
tenen un major contacte entre els seus integrants.
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El brot que va afectar alguns estudiants de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya (UPC) al 2016 va ser una agrupació amb una taxa d’atac molt baixa entre els 
estudiants. El virus circula de forma habitual en la comunitat i l’aparició de brots 
és comuna al nostre entorn. Encara que la davallada de casos en incloure la vacuna 
triple vírica al calendari de vacunacions va ser dràstica passant de milers de casos a 
un centenar, és habitual que de manera cíclica es presenten períodes en els quals hi 
ha un petit increment de casos associats. Aquesta situació, seguint tendències inter-
nacionals, s’observa tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol.

Tant en l’esmentat brot com en tots els que es notifiquen a la xarxa de vigilància 
epidemiològica de Catalunya, en el moment en el qual es notifica l’existència del 
possible brot, des dels Serveis de Vigilància Epidemiològica al territori es posen en 
marxa les actuacions corresponents per a la investigació i el control del brot.

Les actuacions en aquest brot, atès que l’àmbit del brot és la ciutat de Barcelona, 
han estat dutes a terme per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), seguint 
les directrius del «Protocol d’actuació per a la prevenció i control de la parotiditis» 
aprovat en la Comissió de Vigilància Epidemiològica, coordinada per l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Tal com indica l’esmentat protocol, des de 
l’ASPB s’ha enviat una carta informativa a la Universitat conjuntament amb una al-
tra per a difondre entre els alumnes de les classes en les que han aparegut els casos, 
en la qual es recull:

– Informació sobre la malaltia.
– Recomanació d’acudir al metge de capçalera, el qual realitzarà les actuacions 

a nivell individual: revisió de carnet vacunal i administració d’una dosi de vacuna 
triple vírica en cas que no n’hi hagi constància d’haver rebut 2 dosis o haver passat 
la malaltia.

– Recomanació de no assistència a classe durant el període de transmissibilitat 
per tal d’evitar l’extensió de la malaltia.

La ràpida adopció de mesures de control adequades ha permès que la transmissió 
de la malaltia hagi estat limitada.

Des de finals l’any 2006 l’ASPCAT disposa d’un Programa per al control de la 
parotiditis per el qual es duen a terme actuacions especifiques de prevenció i control.

A l’àmbit de la vigilància epidemiològica, en el moment en el qual es detecta 
l’existència de risc d’aparició de casos o brots d’una determinada malaltia o canvis 
en el patró d’alguna ja existent o qualsevol alerta relacionada, es constitueixen grups 
de treball formats per persones expertes en la matèria, es recull informació relacio-
nada i dades específiques a nivell de Catalunya, les quals s’analitzen per tal de va-
lorar el risc existent al nostre entorn. S’elaboren procediments específics d’actuació 
basats en les evidències existents i en les recomanacions dels organismes interna-
cionals de salut. Es posen en marxa les actuacions corresponents per a la investiga-
ció i el control amb totes les eines disponibles i es fan les recomanacions sobre les 
mesures preventives més adients en cada situació.

Barcelona, 10 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut



BOPC 340
24 de febrer de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun 
pla per a prevenir nous casos de parotiditis infecciosa
314-06909/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06908/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat 
en contacte amb les famílies de les víctimes de les inundacions 
d’Agramunt (Urgell) del 2 i el 3 de novembre de 2015
314-06937/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 
314-06937/11 i us informo que les persones responsables dels Serveis Territorials 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida van estar al costat 
dels familiars de les víctimes de les inundacions d’Agramunt la nit del 2 al 3 de 
novembre de 2015; des d’aquell moment també, la Residència Ribera del Sió, com 
a col·laboradora de la Generalitat, ha estat en contacte amb aquestes persones per 
a donar-los les informacions necessàries. Alhora, la consellera  titular de Treball, 
Afers Socials i Famílies s’ha reunit en dues ocasions amb l’alcalde d’Agramunt per 
tractar sobre les solucions de millora i d’adequació de la Residència Ribera del Sió, 
orientades a evitar que es puguin tornar a produir fets com els que malauradament 
es van produir. En el mateix sentit, durant tot aquest temps el director dels Ser-
veis Territorials a Lleida ha estat en coordinació també amb l’alcalde d’Agramunt 
per tractar sobre el desenvolupament de totes aquestes actuacions.

El Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, el Departament d’Interior i l’empresa pública Agència Catalana de l’Ai-
gua, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat han informat, atesa l’ober-
tura d’un procediment judicial, el Jutjat d’Instrucció competent en la causa oberta 
arran de les víctimes de les inundacions d’Agramunt sobre totes les actuacions dutes 
a terme en relació amb la residència per a la gent gran Ribera del Sió.

No obstant tot l’anterior, el Govern de la Generalitat està sempre a disposició dels 
familiars de les víctimes d’aquelles inundacions i obert a les peticions d’informa-
ció que directament els facin sobre les conseqüències d’aquells fets.

Barcelona, 8 de febrer de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases 
d’infants
314-07008/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
07008/11 conjuntament amb les número de tramitació 314-07009/11, 314-07010/11, 
314-07011/11, 314-07012/11, 314-07013/11, 314-07014/11, 314-07015/11, 314-07016/11, 
314-07017/11, 314-07018/11, 314-07019/11, 314-07020/11 i 314-07021/11.

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 que trobareu la documentació sol·licitada annexa a aquesta resposta.

Barcelona, 9 de febrer de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària anual que rep cada casa d’infants
314-07009/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07008/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de les cases d’infants
314-07010/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07008/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
ocupades i lliures de les cases d’infants
314-07011/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07008/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases 
d’infants gestionades per entitats privades
314-07012/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07008/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que 
gestionen les cases d’infants
314-07013/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07008/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres residencials d’acció educativa
314-07014/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07008/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària que rep cada centre residencial d’acció educativa
314-07015/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07008/11.



BOPC 340
24 de febrer de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 57 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que 
gestionen els centres residencials d’acció educativa
314-07016/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07008/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats privades, 
públiques i concertades que gestionen els centres residencials 
d’acció educativa
314-07017/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07008/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
que ofereix cada centre residencial d’acció educativa
314-07018/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07008/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
ocupades dels centres residencials d’acció educativa
314-07019/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07008/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de cada centre residencial d’acció educativa
314-07020/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07008/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes 
i el sou mitjà dels treballadors dels centres residencials d’acció 
educativa
314-07021/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07008/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports 
assignats a la Generalitat del Programa operatiu d’ocupació juvenil 
del Fons social europeu per al Regne d’Espanya
314-07030/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 
314-07030/11 conjuntament amb les de número de tramitació 314-07031/11, 314-
07032/11, 314-07033/11, 314-07034/11, 314-07035/11, 314-07036/11, 314-07037/11 
I 314-07038/11.

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 que, pel que fa a la determinació de l’import de la Iniciativa d’Ocu-
pació Juvenil que s’ha d’executar en el territori de cada Comunitat Autònoma, el 
50% de l’assignació per a l’Estat espanyol s’ha distribuït segons el pes de la població 
de més de 16 anys i menor de 25 no ocupada, ni integrada en els sistemes d’educa-
ció o formació en cada comunitat autònoma (NOEF) respecte al conjunt de l’Estat; 
mentre que el 50% restant s’ha distribuït segons el que representa la seva població 
de joves aturats menors de 25 anys respecte al conjunt de l’Estat. Un cop determinat 
l’import anterior, el 50% de la quantitat es gestiona directament per la comunitat au-
tònoma i el 50% restant el gestiona l’administració general de l’Estat en el territori 
de la comunitat autònoma. Els càlculs s’han efectuat amb les dades de l’Enquesta de 
la Població Activa de 2012 (mitjana anual).

D’acord amb els càlculs efectuats, es va determinar que el pes de la població 
NOEF a Catalunya era d’un 16% i el de la població aturada menor de 25 anys d’un 
16,18%. En funció d’això, l’Estat espanyol va determinar que l’assignació de la Ini-
ciativa de Garantia Juvenil (YEI) corresponent a Catalunya era de 75.904.770 EUR.

Alhora, cal que sapigueu que la justificació dels programes de Garantia Juvenil 
està previst de realitzar-la durant aquest any 2017, ja que la majoria de les actuacions 
d’aquest programa s’han realitzat durant el 2016 i, com bé sabeu, fins que no estan 
finalitzades no es poden justificar.

Amb tot, vull donar resposta també al risc de descompromís pel que pregunteu 
de la regla N+2 del FSE pels exercicis 2014 i 2015 i quines són les mesures correc-
tores que s’han pres a l’efecte d’assegurar la màxima execució i justificació dels fons 
provinents del FSE dins del Programa operatiu de la iniciativa juvenil. En aquest cas, 
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faig saber que la regla N+2 del període 2007-2013, es converteix en regla N+3 en el 
període de programació 2014-2020, atès que d’acord amb l’article 136 del Reglament 
1303/2013 de disposicions comuns per als fons estructurals, la Comissió alliberarà la 
part de l’import respecte al qual, a 31 de desembre del tercer exercici financer següent 
al que s’hagi contret el compromís, no s’hagi presentat una sol·licitud de pagament.

Això significa que l’import programat a 2014 s’ha d’haver certificat a la CE al 
2017, el de 2015 al 2018 i així successivament.

El programa de Garantia Juvenil es va regular a nivell estatal al juliol de 2014, i 
la comunicació de l’assignació a Catalunya es va comunicar mitjançant escrit de la 
secretaria d’estat a finals de juliol de 2014. El Consell de direcció del SOC va apro-
var les bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya el 10 de setembre del 
mateix any; i el Govern de Catalunya va aprovar el programa d’ocupació juvenil a 
Catalunya: Garantia Juvenil i el pla d’actuació, mitjançant acord de Govern el dia 26 
de maig de 2015. Tot això va comportar que la programació del 2014 es traslladés 
al 2015. Per tant, i com a conseqüència d’aquests fets, la certificació prevista per al 
2017, segons la regla del N+3, serà menor, i per tant el descompromís pot oscil·lar 
entre 33 i 42 milions d’euros, tot i que cal preveure que en la fase de verificació els 
imports poden minvar i, conseqüentment, el descompromís pot augmentar.

Aquesta situació es dóna a l’àmbit de totes les comunitats autònomes, per a la qual 
cosa Catalunya va proposar a la reunió de seguiment dels fons europeus, que la regla 
N+3 es modifiqui i sigui de N+4; aquesta proposta compta amb el recolzament de la 
UAFSE i de la resta de comunitats autònomes afectades. Si la regla N+3 es pogués am-
pliar a N+4, lògicament el grau de descompromís es veuria reduït considerablement.

Respecte a les accions que es duen a terme amb aquests joves, recordem que el 
SOC actua com a un dels organismes intermedis del POEJ-FSE, per tant els joves 
poden rebre actuacions de tots i cada un dels actors que actuen com a intermediaris 
o beneficiaris directes de les convocatòries de l’Estat a Catalunya. El SOC no dispo-
sa de dades ni indicadors de les accions que els joves inscrits al Sistema Nacional de 
la Garantia Juvenil estan rebent d’altres entitats. Actualment s’està duent a terme un 
estudi, a nivell territorial, on es podrà avaluar el nivell de cobertura que els progra-
mes de Garantia Juvenil gestionats pel SOC tenen sobre el col·lectiu de joves NOEF.

Amb tot, també us faig saber que la programació d’actuacions amb el col·lectiu 
de persones joves en Garantia Juvenil va començar majoritàriament a finals del 2015 
i principis del 2016. Una de les característiques d’aquests programes és la major du-
rada, entre un any i mig i dos, per tant els programes no han finalitzat, i es considera 
que no és viable l’avaluació d’indicadors com el que es requereix.

Finalment, atesa la complexitat del sistema de certificacions i en relació a certes 
especificacions que vostè ens ha manifestat, li faig avinent la disponibilitat del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya per tal de rebre’l personalment i donar-li resposta a les 
seves possibles inquietuds.

Barcelona, 13 de febrer de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consignacions 
dels imports del programa operatiu assignats a la Generalitat per la 
Unitat Administradora del Fons Social Europeu
314-07031/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07030/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries 
vinculades al Programa operatiu de la garantia juvenil
314-07032/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07030/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’execució 
de cada acció vinculada al Programa operatiu per a Espanya de la 
iniciativa juvenil del Fons social europeu
314-07033/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07030/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de 
pagament i de justificació de cada acció vinculada al Programa 
operatiu per a Espanya de la iniciativa juvenil del Fons social europeu
314-07034/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07030/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc de 
descompromís per la regla n+2 del Fons social europeu per als 
exercicis 2014 i 2015
314-07035/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07030/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
de les accions i els programes posats en marxa en el marc de la 
garantia juvenil
314-07036/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07030/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa de cobertura 
dels programes de garantia juvenil
314-07037/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07030/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
joves en situació positiva sis mesos després d’haver participat en el 
Programa de garantia juvenil
314-07038/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07030/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut del 
fons de formació contínua de la Seguretat Social el 2015
314-07084/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 314-07084/11 a 314-
07087/11, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informa-
cions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

La Generalitat de Catalunya va rebre 4.599.670,00 euros l’any 2015 i 4.772.100,00 
euros l’any 2016 del Fons de Formació Continuada de la Seguretat Social.

Dels imports que la Generalitat de Catalunya ha rebut del Fons de Formació 
Continuada de la Seguretat Social l’any 2015 va destinar 3.147.926,16 euros a activi-
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tats la gestió de les quals correspon a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
i l’any 2016 en va destinar 3.301.872,91 euros.

Barcelona, 15 de febrer de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut del 
fons de formació contínua de la Seguretat Social el 2016
314-07085/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07084/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del fons de 
formació contínua de la Seguretat Social destinat a les activitats de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya el 2015
314-07086/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07084/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del fons de 
formació contínua de la Seguretat Social destinat a les activitats de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya el 2016
314-07087/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07084/11.

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre els programes de 
formació contínua del personal de les universitats el 2015 i 2016
314-07088/11 a 314-07147/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN

Reg. 51286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
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tació 314-07088/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-07089/11 a 
314-07147/11.

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.

La informació per respondre aquestes preguntes s’ha obtingut directament de 
cada universitat.

Pel que fa als imports destinats per les universitats sol·licitades a la formació con-
tinua del PDI i PAS als exercicis 2015 i 2016, es resumeix aquesta informació en la 
taula següent: 

 
PDI 2015 

import
PAS 2015 

import
PDI 2016 

import
PAS 2016 

import

UB  230.715,10 €  184.335,81 €  195.058,03 €  202.436,70 € 

UAB  77.149,68 €  443.984,10 €  93.323,70 €  426.404,33 € 

UPC  49.914,35 €  49.757,63 €  1.123.372,00 € *  **

UPF  94.629,96 €  136.736,65 €  85.010,17 €  146.404,08 € 

UDL  46.283,52 €  110.490,01 €  97.408,78 €  99.635,25 € 

UDG  106.000,00 €  106.000,00 €

URV  43.877,07 €  109.715,55 €  43.877,07 €  109.715,55 € 

UOC  138.272,00 €  175.364,00 €  169.042,00 €  296.100,00 € 

UVIC  ***  31.700,80 €  ***  7.985,30 € 

* La UPC es refereix als costos totals (incloent costos directes i indirectes, per tant, cost de formadors, cost 
del temps dedicat pel PAS a la formació, part proporcional dels costos del personal que gestiona la formació, 
costos de l’aplicatiu, etc).

** En el cas de l’any 2016, la UPC no pot facilitar aquesta informació atès que encara no ha liquidat l’exercici.

*** UVIC-UCC: Aquesta universitat gestiona els pressupostos per cursos acadèmics, i no per anys naturals. La 
dada subministrada correspon al seu pressupost del curs 2015-2016, i la dada corresponent al pressupost 2016-
2017, la universitat informa que encara no la disposa.

Barcelona, 15 de febrer de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

N. de la r.: La resposta a la pregunta 314-07088/11 respon conjuntament, també,  les pre-
guntes següents: 314-07089/11, 314-07090/11, 314-07091/11, 314-07092/11, 314-07093/11, 
314-07094/11, 314-07095/11, 314-07096/11, 314-07097/11, 314-07098/11, 314-07099/11, 
314-07100/11, 314-07101/11, 314-07102/11, 314-07103/11, 314-07104/11, 314-07105/11, 
314-07106/11, 314-07107/11, 314-07108/11, 314-07109/11, 314-07110/11, 314-07111/11, 
314-07112/11, 314-07113/11, 314-07114/11, 314-07115/11, 314-07116/11, 314-07117/11, 
314-07118/11, 314-07119/11, 314-07120/11, 314-07121/11, 314-07122/11, 314-07123/11, 
314-07124/11, 314-07125/11, 314-07126/11, 314-07127/11, 314-07128/11, 314-07129/11, 
314-07130/11, 314-07131/11, 314-07132/11, 314-07133/11, 314-07134/11, 314-07135/11, 
314-07136/11, 314-07137/11, 314-07138/11, 314-07139/11, 314-07140/11, 314-07141/11, 
314-07142/11, 314-07143/11, 314-07144/11, 314-07145/11, 314-07146/11, 314-07147/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consorcis i les 
entitats en què participen el Departament de Salut, el Servei Català 
de la Salut o l’Institut Català de la Salut
314-07169/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 314-07169/11 us in-
formo del següent:

La relació dels consorcis i entitats públiques i privades participades pel Depar-
tament de Salut, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Institut Català de la Salut 
(ICS) es pot trobar al Portal de la Transparència, dins l’apartat corresponent al Sec-
tor públic, pel que fa al Departament de Salut:

http://transparencia.gencat.cat/ca/organitzacio/sector-public/sector-public/
L’abast territorial d’actuació es pot consultar en l’enllaç corresponent de cadas-

cun dels consorcis o entitats que hi apareixen.

Barcelona, 3 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
ajudar les famílies que siguin desnonades
314-07175/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 314-07175/11 us in-
formo del següent:

La família a qui fa referència la pregunta és de Barcelona. El Consorci de l’Ha-
bitatge de Barcelona desenvolupa les funcions, activitats i serveis en matèria d’habi-
tatge en l’àmbit municipal de Barcelona, i és qui ha de gestionar els ajuts i recursos 
per a les famílies que siguin desnonades al barri del Clot.

Malgrat que la Generalitat forma part del Consorci, és l’Ajuntament de Barcelo-
na qui gestiona el Consorci i és a qui s’hauria d’adreçar aquesta pregunta.

Barcelona, 16 de febrer de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

http://transparencia.gencat.cat/ca/organitzacio/sector-public/sector-public/


BOPC 340
24 de febrer de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 65 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics destinats a pal·liar els efectes de la pobresa energètica
314-07179/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-07179/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-07180/11 i de la 314-
07183/11 a 314-07186/11.

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.

La totalitat de recursos econòmics destinats pel Departament d’Empresa i Co-
neixement a través de l’Agencia Catalana del Consum (ACC) a pal·liar els efectes 
de la pobresa energètica (subministraments de serveis bàsics) corresponent a l’any 
2015 és de 5.000.000 €. Per una banda, amb la convocatòria per a l’any 2015 de 
la línia d’ajuts del Fons d’Atenció Solidaria de Subministraments Bàsics, aprova-
da mitjançant l’Ordre EMO/263/2015, de 17 d’agost, per la qual s’aproven les ba-
ses reguladores i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015 de la línia d’ajuts 
del Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics (DOGC del 31 d’agost de 
2015), amb una quantia atorgada de 1.146.655 €. I per una altra, amb el Conveni 
marc de col·laboració i cooperació amb entitats locals, publicat mitjançant la Reso-
lució EMC/1848/2016, de 19 de juliol, per la qual es dóna publicitat al conveni marc 
d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions 
dels seus Serveis bàsics d’Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per 
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars 
en situació de pobresa energètica, amb un import convocat de 3.853.335 €.

L’ACC, mitjançant resolució del conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’Ordre 
EMO/263/20151, de 17 d’agost, va atorgar el 2015 ajuts a 3.770 beneficiaris per a la 
cancel·lació de deute de subministrament de serveis bàsics de les persones en situa-
ció de risc d’exclusió residencial.

Alhora, per resolució de la directora de l’Agencia Catalana del Consum2, el 2016 
l’ACC va donar suport als ens locals, mitjançant el conveni marc de cooperació amb 
els ens locals, per a la cancel·lació del deute de subministrament de serveis basics 
de 2015, beneficiant un total de 38.777 unitats familiars. Així, conjuntament amb 
les ajudes de l’Ordre EMO/263/2015, de 17 d’agost, el 2015 els beneficiaris han es-
tat 42.547.

D’altra banda, d’acord amb el que estableix l’article 6 de la Llei 24/2015, del 29 
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica, les administracions publiques han d’establir els acords o con-
venis amb les companyies subministradores d’aigua potable, gas i electricitat per 
garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en 
situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el 
cost dels consums mínims.

Per tal de donar compliment a aquesta llei, l’ACC es va posar en contacte amb les 
diferents empreses subministradores de serveis bàsics d’aigua potable, gas i electri-

1.  Aquesta resolució, del 21 de desembre de 2015, no es va publicar al DOGC.
2.  Aquesta resolució, del 22 de novembre de 2016, no es va publicar al DOGC.
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citat per assolir la signatura d’algun conveni que concretés els ajuts o els descomptes 
que realitzen o poden efectuar a les persones en situació de vulnerabilitat econòmi-
ca. Cal destacar que la signatura d’un conveni és, per definició, de caràcter volun-
tari per a les parts i que, malgrat les gestions efectuades per l’ACC, fins a la data 
actual, els convenis signats són exclusivament amb les companyies de subministra-
ment d’aigua. Pel que fa a les companyies elèctriques i de gas, s’han efectuat gesti-
ons i reunions durant l’any 2015 i molt especialment durant l’any 2016 (23 reunions 
amb diferents companyies) amb la finalitat de complir la Llei 24/2015. En aquest 
sentit, s’ha presentat diverses propostes de convenis a les empreses subministradores 
de gas i electricitat, per a la seva signatura, sense que cap d’elles hagi manifestat la 
voluntat de signar els convenis presentats.

Així, fins el 14 de desembre de 2016 l’ACC va signar 20 convenis amb les com-
panyies d’aigua que abasteixen gairebé 6,5 milions de ciutadans: 

Companyia Data de signatura

Agbar 1 de juliol de 2016

Sorea 1 de juliol de 2016

Anaigua 1 de juliol de 2016

Comaigua 1 de juliol de 2016

Gestaiga 1 de juliol de 2016

Aigües Sant Pere Ribes 1 de juliol de 2016

Ute Aigües Sant Vicent dels Horts 1 de juliol de 2016

Aigües Palamos 1 de juliol de 2016

Aigües de Rigat 1 de juliol de 2016

Mina Publica Terrasa 1 de juliol de 2016

Aigües de Sabadell SA 1 de juliol de 2016

Cassa, Aigües i Depuració SL 1 de juliol de 2016

Aigües Prat Llobregat 1 de juliol de 2016

Ematsa (Tarragona) 26 d’octubre 2016

Gestió Integral Aigües Catalunya 4 de novembre de 2016

Empresa Municipal Aigües Manresa 4 de novembre de 2016

Empresa Municipal Aigües Reus 10 de novembre de 2016

Empresa Municipal Aigües Mataró 10 de novembre de 2016

Empresa Municipal Aigües Vilafranca 10 de novembre de 2016

Empresa Municipal Aigües Vilanova i la Geltrú 11 de novembre de 2016

Pel que fa a l’àmbit de la pobresa energètica, la Llei 24/2015 no estableix cap ti-
pus de desenvolupament reglamentari, sinó exclusivament l’obligació d’elaborar un 
protocol de comunicació als serveis socials, d’acord amb l’article 6. En aquest sentit, 
l’ACC, juntament amb el Departament de Benestar Social i Família, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, i consensuat amb les entitats municipalistes, Associació 
Catalana de Municipis i la Federació de municipis de Catalunya, varen elaborar un 
protocol de comunicació als serveis socials, el qual es va penjar a la WEB de l’ACC. 
Aquest, va ser recorregut tant per la patronal elèctrica UNESA com per Endesa. 
A falta de sentència ferma, dues sales del tribunal contenciós administratiu s’han 
posicionat de manera diferent: mentre que una va desestimar la suspensió cautelar 
de l’execució del protocol, l’altra va decidir invalidar-lo provisionalment.

Per tot, el 19 de gener d’enguany, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Federació 
Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis de Catalunya, van presentar un 
model comú de conveni per instar la coresponsabilitat de les empreses subministra-
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dores en relació amb la pobresa energètica i un nou protocol d’actuació per evitar 
talls en el subministrament.

Pel que fa a la proposta de conveni recull diferents compromisos per part de les 
subministradores. Per una banda, estableix que s’adreçaran als serveis socials mu-
nicipals per sol·licitar el seu informe acreditatiu abans de procedir a qualsevol inter-
rupció dels subministraments i que facilitaran als usuaris tota la informació relativa 
als seus drets.

A més, el conveni contempla que les empreses subministradores de gas i electri-
citat col·laboraran amb les administracions a l’hora de fer front a les despeses deri-
vades de la pobresa energètica.

Pel que fa al nou protocol, fixa els criteris i procediments per aplicar la Llei 
24/2015, i pretén incrementar la seguretat jurídica en la protecció de les persones en 
situació de vulnerabilitat econòmica. A més, estableix que les companyies submi-
nistradores hauran d’informar dels drets relatius a la pobresa energètica que recull 
la normativa catalana en tots els avisos o comunicacions referents a la manca de 
pagament del servei i que abans de procedir a interrompre qualsevol subministra-
ment, les operadores hauran de sol·licitar als serveis socials del municipi de l’afec-
tat un informe que acrediti si la persona es troba o no en situació de risc d’exclusió 
residencial.

Barcelona, 15 de febrer de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies que s’han acollit als ajuts per a pal·liar els efectes de la 
pobresa energètica
314-07180/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07179/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats 
amb companyies subministradores de serveis bàsics per a afrontar 
els problemes econòmics derivats de la pobresa energètica i el 
subministrament d’aigua
314-07183/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07179/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a aprovar el reglament que desplega la Llei 24/2015, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica
314-07184/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07179/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abonament 
directe a les companyies subministradores de serveis energètics de 
despeses que els usuaris no han abonat
314-07185/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07179/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
establerts amb l’Administració local per a gestionar els recursos 
econòmics destinats a la pobresa energètica
314-07186/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07179/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte que es 
posarà en marxa a l’aeroport de Lleida-Alguaire
314-07247/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 314-07247/11 us in-
formo del següent:

S’implementarà el projecte que es consensuï en el marc de la taula estratègica de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire, formada per: Generalitat de Catalunya, Aeroports de 
Catalunya, Diputació de Lleida, Consell Comarcal de Segrià, Ajuntament de Llei-
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da, Ajuntament d’Alguaire, Ajuntament de Torrefarrera i la Cambra de Comerç de 
Lleida.

Barcelona, 13 de febrer de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dependències 
de l’Escola Industrial de Barcelona que quedaran lliures després del 
trasllat al Campus Diagonal-Besòs
314-07318/11

Proponent: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 314-07318/11 us in-
formo del següent:

Les dependències que han quedat lliures al recinte de l’Escola Industrial de la 
Diputació de Barcelona, al carrer Urgell de Barcelona, són les que utilitzava l’Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de titularitat 
del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), i adscrita a la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC). Aquest centre va integrar-se, el passat dia 1 de juny de 
2016, a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona-Est (EEBE), centre de nova creació dins 
la UPC, ubicat en el nou campus universitari Diagonal-Besòs.

L’EUETIB ha ocupat, fins el mes de setembre de 2016, l’edifici central del recinte 
del carrer Urgell, amb una superfície d’uns 16.850 metres quadrats (m2), distribuïts 
amb 2.900 m2 de despatxos i sales de treball pel professorat i personal investigador, 
3.200 m2 d’aules i seminaris docents, 3.200 m2 de laboratoris i tallers, i 1.500 m2 de 
biblioteca i sales d’estudis, entre d’altres.

A l’EUETIB-CEIB del recinte del carrer Urgell, fins al curs 2015-16, s’hi ha im-
partit els estudis oficials de la UPC següents:

– Grau en enginyeria biomèdica
– Grau en enginyeria de l’energia
– Grau en enginyeria elèctrica
– Grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica
– Grau en enginyeria mecànica
– Grau en enginyeria química
– Màster universitari en enginyeria de l’energia
El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Secretaria d’Universi-

tats i Recerca, està negociant amb la Diputació de Barcelona la signatura d’un con-
veni per poder dedicar els espais alliberats a la recerca i a la transferència de conei-
xement i de tecnologia, a través d’instituts de recerca amb molta activitat de R+D+ 
I existents a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 15 de febrer de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en llista d’espera i el temps necessari per a ésser ateses 
per a fer un tractament de fecundació in vitro a la sanitat pública en 
data del desembre del 2016
314-07427/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-07427/11 a 
314-07433/11 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.

En data 30 de desembre de 2016 hi havia 3.016 persones en llista d’espera per a 
un tractament de Fecundació in Vitro (FIV) a Catalunya. La mitjana del temps d’es-
pera era de 15,40 mesos.

La inseminació artificial és una tècnica que es pot realitzar en diferents llocs, 
no necessàriament requereixen un centre hospitalari: gabinets d’exploració en una 
consulta mèdica, etc., per la qual cosa no es recullen dades en el registre de llista 
d’espera sanitàries.

La mitjana del temps d’espera dels pacients pendents de FIV en els diferents cen-
tres hospitalaris és: 

Centre Mitjana temps d’espera 

Hospital Univeristari Doctor Josep Trueta de Girona 6,49

Hospital Clínic de Barcelona 13,06

Fundació Puigvert - IUNA 10,06

Hospital Universitari Vall d’Hebron 25,08

Font: Registre de llistes d’espera sanitàries. Data de tall: desembre 2016. Temps expressat en mesos.

En data 30 de juny de 2016 hi havia 3.000 persones en llista d’espera per a un 
tractament de FIV a Catalunya. En data 31 de desembre de 2016 hi havia 3.016 per-
sones. L’increment ha estat de 16 persones.

En data 31 de desembre de 2016 les persones amb residència a Lleida i que estan 
en llista d’espera per a FIV en l’Hospital de la Vall d’Hebron són 109.

Des de Juny del 2010, data en que es va implantar el sistema informàtic SAP, les 
persones amb residència a Lleida derivades per a tractament d’infertilitat han estat 
en total 435, d’elles, 421 dones, derivades des del Servei de Ginecologia i Obstetrícia 
i 14 homes derivats des del Servei d’Urologia.

Per anys el còmput és el següent:
– 2010: 32 pacients (a partir de juny).
– 2011: 86 pacients.
– 2012: 46 pacients.
– 2013: 71 pacients.
– 2014: 72 pacients.
– 2015: 67 pacients.
– 2016: 56 pacients.
Quant a les persones que des de l’any 2010 han tingut una primera visita a l’hos-

pital Arnau de Vilanova per infertilitat han procedit a fer un tractament i quantes 
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no han continuat les visites després de que se’ls digués que la llista d’espera era de 4 
anys, el Servei Català de la Salut (CatSalut) no disposa d’aquesta dada.

Les dades de temps d’espera de persones pendents d’intervenció de FIV són mit-
janes de temps d’espera. És possible que en algun cas concret el temps d’espera sigui 
superior a la mitjana.

Barcelona, 27 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en llista d’espera i el temps necessari per a ésser ateses 
per a fer un tractament d’inseminació artificial a la sanitat pública en 
data del desembre del 2016
314-07428/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07427/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
per a fer un tractament de reproducció humana assistida als 
hospitals de la Vall d’Hebron, Trueta i Clínic i a la Clínica Puigvert en 
data del desembre del 2016
314-07429/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07427/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de les 
llistes d’espera per a fer un tractament de reproducció humana 
assistida a conseqüència de l’ampliació del dret a les dones solteres 
i lesbianes
314-07430/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07427/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en llista d’espera a Lleida derivades de l’Hospital Arnau de 
Vilanova a l’Hospital de la Vall d’Hebron per a fer un tractament de 
reproducció humana assistida del 2010 ençà
314-07431/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07427/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han tingut una primera visita per infertilitat a l’Hospital 
Arnau de Vilanova i han fet un tractament i el nombre de persones 
que ha desistit a causa de la llista d’espera, del 2010 ençà
314-07432/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07427/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera 
de quatre anys de què informa l’Hospital Arnau de Vilanova per a 
tractaments de fertilitat si el web del departament diu que la llista 
més llarga era, en data del desembre del 2015, de trenta-un mesos a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-07433/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07427/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del 
secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital a 
Israel el novembre del 2016
314-07527/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 escrita, amb número de tramitació: 
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314-07527/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secre-
taria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.

Barcelona, 17 de febrer de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
Les funcions del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digi-

tal, com a responsable de la Secretaria, són les de «confeccionar i dirigir els progra-
mes estratègics de recerca i innovació referents a les tecnologies digitals avançades, 
impulsant i coordinant les polítiques i programes del Govern relatives a la promoció 
i desenvolupament de les tecnologies de ciutats intel·ligents (smartCities), les tecno-
logies de dades massives (bigdata) i les tecnologies del mòbil (mobile), entre altres» 
així com la de «Dissenyar i dirigir les polítiques de ciberseguretat de la Generalitat 
de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, impulsant i establint els pro-
grames i les actuacions necessàries en la matèria per mitjà del disseny i l’aprovació 
dels plans de ciberseguretat, coordinant les funcions amb els organismes adscrits a 
la Secretaria atenent les seves funcions». En el marc d’aquestes funcions, es va en-
capçalar la missió empresarial a la Fira Israel HLS & Cyber, un dels esdeveniments 
internacionals més importants en ciberseguretat amb l’objectiu de conèixer el mer-
cat més avançat en el sector de la ciberseguretat i en què hi van participar empreses 
i centres de recerca de Catalunya.

Aquesta missió empresarial organitzada per ACCIÓ, la qual no va comptar amb 
l’acompanyament de periodistes, va tenir el seu encaix en la línia estratègica del Go-
vern, desenvolupada per aquesta Secretaria, i va comptar amb l’assistència del director 
executiu i un tècnic del CESICAT i del director executiu d’ACCIÓ, en tant que respon-
sable de l’acció de promoció empresarial de companyies i centres catalans a l’exterior, 
mitjançant les oficines i antenes tecnològiques amb què compta ACCIÓ arreu del món.

Addicionalment a l’assistència a la Fira Israel HLS & Cyber, es va assistir al se-
minari Innovation Opportunities in Israel and Israel Innovation and Cyber Security 
Ecosystem, organitzat per l’oficina d’ACCIÓ a Israel, on es van donar a conèixer les 
oportunitats per iniciar projectes d’innovació entre Catalunya i Israel. Així mateix, 
es van mantenir reunions amb diferents empreses i centres d’excel·lència del sector 
de la Ciberseguretat amb l’objectiu de millorar els serveis TIC de la Generalitat.

Les persones que es van desplaçar en aquest viatge a Israel no han rebut com-
pensació o cap tipus de dieta addicional a la que es percep com a concepte d’àpats. 
El cost associat al desplaçament de les tres persones de la Secretaria, pel que fa al 
vol d’anada i tornada amb tarifa turista va ser de 2.978€, el referent a la pernoctació 
a la ciutat de Tel Aviv en una habitació estàndard va ser de 2.190,25€ i el referent a 
desplaçaments i àpats va ser de 476,09€.

Pel que fa al Director Executiu d’ACCIÓ, segons la informació facilitada pel De-
partament d’Empresa i Coneixement, el cost associat al desplaçament del vol d’ana-
da i tornada amb tarifa turista va ser de 802,65€ i el referent a la pernoctació a la 
ciutat de Tel Aviv en una habitació estàndard va ser de 340€.

Jordi Puigneró i Ferrer, secretari



BOPC 340
24 de febrer de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament 
de l’aplicació Cobertura Mòbil promoguda per la Secretaria de 
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
314-07528/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Número de 
Tramitació: 314-07528/11 a 314-007532/11, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciber-
seguretat i Societat Digital.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 17 de febrer de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
La Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, amb les 

funcions «d’impulsar el desplegament i la integració de les tecnologies digitals en 
tots els àmbits de la societat catalana», així com les de «dirigir la política d’infra-
estructures digitals, de telecomunicacions i de sistemes d’informació necessaris per 
satisfer les necessitats en aquesta matèria de l’Administració de la Generalitat i de 
les entitats i organismes que en depenen» va encarregar a l’empresa ALTRAN el 
desenvolupament d’una aplicació per tal de generar un mapa del nivell de cobertura 
mòbil de Catalunya.

Cobertura Mòbil és un projecte col·laboratiu que es nodreix de la participació 
ciutadana per generar un mapa en temps real de la cobertura de totes les xarxes de 
telefonia mòbil del país i identificar així els punts que necessiten millorar la seva co-
bertura al territori. Així mateix, l’aplicació permet realitzar un test de velocitat de la 
connexió a internet mòbil en base a la cobertura mòbil de la qual es disposa i, en el 
cas de patir una irrupció momentània o mala qualitat del servei de telefonia mòbil, 
l’aplicació permet notificar aquest incident.

El desenvolupament de l’aplicació s’ha realitzat amb ALTRAN, atenent un pro-
ducte de característiques similars a què es requeria des de la Generalitat de Cata-
lunya per disposar d’aquesta informació amb un cost de 128.220,12€ sense IVA. 
Aquest import contempla el projecte inicial, l’adquisició de les llicències, el desen-
volupament de les noves funcionalitats incorporades a l’aplicació i el manteniment 
anual de les llicències fins l’any en qüestió.

Aquest projecte ha permès disminuir una despesa recurrent en la realització de 
mesures que suposaven un import aproximat de 100.000€ cada 2 anys per realitzar 
les mesures de totes les carreteres de Catalunya.

Així mateix, gràcies a l’aplicació de cobertura Mòbil, es disposa de dades contí-
nuament actualitzades no només de les carreteres de Catalunya, sinó que també es 
disposa de mesures de molts municipis i parcs naturals on abans hagués estat im-
possible arribar-hi amb un cost contingut.

Amb aquesta inversió s’han pogut mesurar més de 9 milions de punts de tot el 
territori de Catalunya, els quals han estat emprats per la Secretaria de Telecomuni-
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cacions, Ciberseguretat i Societat Digital per tal de millorar la cobertura de telefo-
nia mòbil.

Jordi Puigneró i Ferrer, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el titular de 
l’encàrrec per al desenvolupament de l’aplicació Cobertura Mòbil 
promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i 
Societat Digital
314-07529/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07528/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació 
contractual amb l’Administració de la Generalitat del titular de 
l’encàrrec per al desenvolupament de l’aplicació Cobertura Mòbil 
promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i 
Societat Digital
314-07530/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07528/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aplicació 
Cobertura Mòbil promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital
314-07531/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07528/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les utilitats 
de l’aplicació Cobertura Mòbil promoguda per la Secretaria de 
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
314-07532/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07528/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de la 
dotació econòmica als ens locals per a les polítiques d’acollida en 
immigració
314-07658/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 
314-07658/11 conjuntament amb la de número de tramitació 314-07659/11.

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.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja preveu crèdits en el pres-
supost 2017 per desplegar els serveis de l’acollida a les persones immigrants. La 
partida prevista al projecte de la llei de pressupostos d’enguany, que es troba en tra-
mitació parlamentària, és superior a la de l’any 2016.

Per altra banda, l’expressió «capacitats dels col·lectius migrants» l’entenem amb 
dues possibles accepcions: si es refereix a l’empoderament del teixit associatiu, la 
convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies prevista per enguany adreçada a entitats incorpora una línea nova per a fi-
nançar activitats de suport a l’associacionisme de persones immigrades.

Si la pregunta es refereix a les capacitats laborals, socials o culturals de les per-
sones migrants, des d’una perspectiva individual, el Govern, dins les seves dispo-
nibilitats pressupostàries, ja ha previst destinar recursos per adequar el Servei de 
primera acollida a la demanda existent, així com el reforç d’altres línies d’actuació 
com, per exemple, la incorporació de noves línies de subvencions en la convocatòria 
ordinària corresponent a la millora d’aquestes capacitat, l’increment dels Plans de 
reinserció al treball (PRT) i d’accions formatives i altres serveis existents que ges-
tiona aquesta Secretaria. A banda de facilitar l’accés als serveis públics que tinguin 
aquesta finalitat a tota la població.

Barcelona, 13 de febrer de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’altres 
formes de finançament, ajuts o subvencions per a reforçar les 
capacitats dels col·lectius migrants
314-07659/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07658/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari d’Homes de 
Barcelona
314-07665/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 314-07665/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-07666/11 a 314-
07679/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporci-
onar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

Per donar resposta a aquestes preguntes, us trametem, en un annex, les dades 
relatives a l’ocupació dels llocs de treball als centres penitenciaris de Catalunya, en 
data 31 de desembre de 2016.

Barcelona, 16 de febrer de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Annex
Relació de llocs de treball, i dades relatives a l’ocupació, desglossada per centres 

penitenciaris de Catalunya. 31 de desembre de 2016.

Prov. mob. funcional: provisional per mobilitat funcional.
Mobilitat provisional: el personal laboral pot ser destinat a un altre lloc de treball 

de manera provisional per diferents motius, sense perjudicis econòmics ni profes-
sionals, en funció dels quals podem parlar de diversos tipus de mobilitat: mobilitat 
funcional, mobilitat geogràfica, mobilitat interadministrativa i permutes.

Mobilitat funcional: la mobilitat funcional implica un canvi de lloc i de funcions.
Prov. mob. geogràfica: provisional per mobilitat geogràfica.
Mobilitat geogràfica: quan un treballador és adscrit a un lloc de treball d’un 

centre de treball diferent al d’origen que comporta o exigeix canvi de residència. El 
treballador té dret a la percepció de les indemnitzacions corresponents al canvi de 
residència.
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Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

interí / 
temporal

laboral 
fix

prov. 
mob. 

funcio-
nal

prov.
 mob. 
geo-

gràfica

vacant
total 

general

Funcionari 346 19 27 14 38 6 450

Equip directiu 1 5 6

Director/a del 
centre d’homes 
Barcelona (1e) 1 1

Gerent 1 1

Secretari/ària tècnic/a 
jurídic/a 1 1

Subdirector/a de règim 
centre homes a Barcelona 1 1

Subdirector/a de 
tractament 1 1

Subdirector/a d’interior 1 1

Àrea de rehabilitació 26 2 8 17 1 54

Cap de programes 
d’atenció especialitzada 1 1

Coordinador/a d’equip 
multidisciplinari 1 1

Cap de programes 
d’educació social 1 1

Educador/a 1 1

Tècnic/a superior 6 3 1 10

Titulat/ada superior 
pedagog/oga 1 1 2

Titulat/ada superior 
psicòleg/òloga 4 1 8 13

Diplomat/ada bibliote-
cari/ària 1 1

Diplomat/ada educació 
social 12 3 8 1 24

Servei interior 196 9 9 6 12 5 237

Cap de serveis 5 4 1 10

Cap de serveis a extingir 4 4

Cap d’unitat 20 5 3 28

Genèric/a servei interior 164 9 4 11 188

Tècnic/a mitjà/ana servei 
interior 2 2 1 5

Auxiliar tècnic/a servei 
interior 1 1 2
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

interí / 
temporal

laboral 
fix

prov. 
mob. 

funcio-
nal

prov.
 mob. 
geo-

gràfica

vacant
total 

general

Àrea mixta 83 1 6 6 8 104

Cap de l’àrea funcional 1 1 2

Genèric/a àrea mixta 
vigilància 32 3 2 3 40

Genèric/a àrea mixta 
prestacions 49 3 3 5 60

Auxiliar tècnic/a àrea 
mixta 1 1 2

Àrea administrativa 40 2 4 2 1 49

Cap d’unitat de gestió 
econòmica 1 1

Cap d’unitat de gestió 
penitenciària 1 1

Cap d’unitat de suport 
administratiu als equips 
directius 1 1

Encarregat/ada àrea 
administrativa 4 1 5

Tècnic/a mitjà/ana oficina 2 2

Genèric/a oficina 27 1 1 29

Tècnic/a de prevenció i 
salut laboral 1 1

Responsable 
d’instal·lacions i equips 
tècnics 1 1

Especialista instal·lacions 
i equips tècnics 1 1

Administratiu/iva 1 1

Auxiliar administratiu/iva 4 1 1 6

Laboral 7 11 3 1 2 24

Àrea de rehabilitació 1 2 1 1 1 6

B1 monitor/a de formació 
ocupacional 1 2 1 1 1 6

Personal de serveis 6 9 2 1 18

A2 cap de 1a. De 
manteniment 1 1

C2 cap d’equip 1 1

D1 conductor/a (carnet b) 1 1 1 3

D1 oficial/a de 1a.-
cuiner/a 2 1 1 4

D1 oficial/a de 1a.-
electricista 1 1
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

interí / 
temporal

laboral 
fix

prov. 
mob. 

funcio-
nal

prov.
 mob. 
geo-

gràfica

vacant
total 

general

D1 oficial/a de 1a.-
llauner/a 1 2 3

D1 oficial/a de 1a.-paleta 1 1

D1 telefonista 2 2

E netejador/a 1 1 2

Total general 346 19 27 14 45 11 3 1 8 474

Centre Penitenciari de Dones de Barcelona

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

laboral 
fix

Prob. 
Mov. 

funcional
Vacant

Total 
general

Funcionari 112 3 7 6 9 5 142

Equip directiu 4 4

Administrador/a 1 1

Director/a de centre 
de dones a Barcelona 1 1

Subdirector/a de tractament 1 1

Subdirector/a d’interior 1 1

Àrea de rehabilitació 14 1 4 8 2 29

Coordinador/a d’equip 
multidisciplinari 1 1

Tècnic/a superior 3 1 4

Titulat/ada superior 
pedagog/oga 1 1 2

Titulat/ada superior 
psicòleg/òloga 2 1 1 4

Diplomat/ada bibliotecari/ària 1 1

Diplomat/ada educació social 8 2 6 1 17

Servei interior 64 1 3 1 1 70

Cap de serveis 8 1 9

Cap de serveis a extingir 3 3

Genèric/a servei interior 52 3 1 56

Tècnic/a mitjà/ana servei 
interior 1 1 2

Àrea mixta 14 1 2 1 18

Cap de l’àrea funcional 2 1 3

Genèric/a àrea mixta vigilància 4 1 1 6



BOPC 340
24 de febrer de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 81 

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

laboral 
fix

Prob. 
Mov. 

funcional
Vacant

Total 
general

Genèric/a àrea mixta 
prestacions 8 1 9

Àrea administrativa 16 3 2 21

Cap d’unitat de gestió 
econòmica 1 1

Cap d’unitat de gestió 
penitenciària 1 1

Cap d’unitat de recursos 
humans 1 1

Tècnic/a mitjà/ana oficina 1 1 2

Genèric/a oficina 9 1 10

Responsable d’instal·lacions i 
equips tècnics 1 1

Subaltern/a 1 1

Administratiu/iva 2 2

Auxiliar administratiu/iva 2 2

Laboral 1 1 1 3

Àrea de rehabilitació 1 1 1 3

B1 educador/a de llar d’infants 1 1

B1 monitor/a de formació 
ocupacional 1 1 2

Total general 112 3 7 6 10 1 1 5 145

Centre Penitenciari de Joves de Barcelona

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

laboral 
fix

Prob. 
Mov. 

funcional
Vacant

Total 
general

Funcionari 193 12 13 9 32 12 271

Equip directiu 3 1 1 5

Director/a de centre de Joves 1 1

Gerent 1 1

Secretari/ària tècnic/a 
jurídic/a

1 1

Subdirector/a de tractament 1 1

Subdirector/a d’interior 1 1

Àrea de rehabilitació 4 3 3 1 24 35

Cap de programes d’atenció 
especialitzada 2 2
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

laboral 
fix

Prob. 
Mov. 

funcional
Vacant

Total 
general

Coordinador/a d’equip 
multidisciplinari 1 1

Cap de programes 
d’educació social 1 1

Educador/a 1 1

Cap de programes 
de treball social 1 1

Tècnic/a superior 2 2 4

Titulat/ada superior 
pedagog/oga 1 1

Titulat/ada superior 
psicòleg/òloga 1 6 7

Diplomat/ada bibliotecari/ària 1 1

Diplomat/ada educació social 11 11

Diplomat/ada treball social 1 4 5

Servei interior 145 5 1 5 1 5 162

Cap de serveis 9 1 10

Cap de serveis a extingir 2 2

Cap d’unitat 20 4 1 25

Genèric/a servei interior 111 1 4 1 4 121

Tècnic/a mitjà/ana servei 
interior

2 1 3

Auxiliar tècnic/a servei 
interior

1 1

Àrea mixta 32 1 1 1 3 5 43

Cap de l’àrea funcional 3 1 4

Genèric/a àrea mixta 
vigilància

15 1 1 3 20

Genèric/a àrea mixta 
prestacions

14 3 2 19

Àrea administrativa 9 2 8 2 4 1 26

Cap d’unitat de gestió 
econòmica 1 1

Cap d’unitat de gestió 
penitenciària 1 1

Cap d’unitat de recursos 
humans 1 1

Cap d’unitat de suport 
administratiu als equips 
directius 1 1

Encarregat/ada àrea 
administrativa 1 1 1 3

Genèric/a oficina 6 2 1 2 11
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

laboral 
fix

Prob. 
Mov. 

funcional
Vacant

Total 
general

Titulat/ada superior 
enginyer/a industrial 1 1

Responsable d’instal·lacions i 
equips tècnics 1 1

Tècnic/a de gestió (prevenció 
i salut laboral) 1 1

Especialista instal·lacions i 
equips tècnics 1 1

Auxiliar administratiu/iva 1 2 1 4

Laboral 4 1 1 1 7

Àrea de rehabilitació 4 1 1 1 7

B1 monitor/a de formació 
ocupacional 4 1 1 1 7

Total general 193 12 13 9 36 1 1 13 278

Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió de 
Serveis

Interí / 
Temporal

Total 
general

Funcionari 17 1 4 7 29

Equip directiu 2 1 3

Director/a centre penitenciari 
obert 1 de Barcelona 1 1

Gerent 1 1

Subdirector/a de tractament 1 1

Àrea de rehabilitació 3 3 3 9

Educador/a 1 1

Tècnic/a superior 1 1

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 2 2

Diplomat/ada educació social 2 1 2 5

Servei interior 10 2 12

Genèric/a medi obert 10 2 12

Àrea administrativa 2 1 2 5

Genèric/a oficina 2 1 3

Auxiliar administratiu/iva 1 1 2

Total general 17 1 4 7 29
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Centre Penitenciari Obert 2 d’Homes de Barcelona

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de Serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Total 
general

Funcionari 39 4 8 4 6 61

Equip directiu 3 3

Director/a centre penitenciari obert 2 
de Barcelona

1 1

Gerent 1 1

Subdirector/a de tractament 1 1

Àrea de rehabilitació 4 5 1 5 15

Educador/a 1 1

Tècnic/a superior 1 2 3

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 2 1 3

Diplomat/ada educació social 3 2 3 8

Servei interior 25 3 1 2 31

Coordinador/a de règim interior de 
medi obert

3 3 6

Genèric/a medi obert 21 1 2 24

Auxiliar tècnic/a servei interior 1 1

Àrea administrativa 7 1 2 1 1 12

Cap d’unitat de gestió econòmica 1 1

Cap d’unitat de gestió penitenciària 1 1

Tècnic/a mitjà/ana oficina 1 1

Genèric/a oficina 4 1 1 6

Responsable d’instal·lacions i equips 
tècnics

1 1

Auxiliar administratiu/iva 1 1 2

Total general 39 4 8 4 6 61

Centre Penitenciari Brians 1

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de Serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Tasques 
Cat. Dif.

Prov. 
Mob. Geo-

gràfica
Vacant

Total 
general

Funcionari 462 11 6 14 92 29 614

Equip directiu 3 3 6

Director/a del centre de 
Brians 1 1

Gerent 1 1
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de Serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Tasques 
Cat. Dif.

Prov. 
Mob. Geo-

gràfica
Vacant

Total 
general

Secretari/ària tècnic/a 
jurídic/a 1 1

Subdirector/a de 
tractament 1 1

Subdirector/a d’interior 
dones 1 1

Subdirector/a d’interior 
homes 1 1

Àrea de rehabilitació 9 1 1 1 66 4 82

Coordinador/a d’equip 
multidisciplinari 1 1

Cap de programes 
d’educació social 1 1

Educador/a 2 1 3

Cap de programes de 
treball social 1 1

Tècnic/a superior 13 13

Titulat/ada superior 
pedagog/oga 1 1

Titulat/ada superior 
psicòleg/òloga 2 1 14 1 18

Diplomat/ada 
bibliotecari/ària 2 2

Diplomat/ada educació 
social 1 23 3 27

Diplomat/ada treball 
social 1 14 15

Servei interior 250 7 6 6 14 283

Coordinador/a d’unitat 
especialitzada 2 1 3

Cap de serveis 7 1 8

Cap de serveis a 
extingir 4 4

Cap d’unitat 28 5 1 34

Genèric/a servei interior 195 4 4 13 216

Auxiliar tècnic/a servei 
interior 14 2 2 18

Àrea mixta 165 2 1 10 9 187

Cap de l’àrea funcional 1 1

Genèric/a àrea mixta 
vigilància 98 2 1 7 9 117

Genèric/a àrea mixta 
prestacions 64 3 67
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de Serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Tasques 
Cat. Dif.

Prov. 
Mob. Geo-

gràfica
Vacant

Total 
general

Auxiliar tècnic/a àrea 
mixta 2 2

Àrea administrativa 35 3 6 10 2 56

Cap d’unitat de gestió 
econòmica 1 1

Cap d’unitat de gestió 
penitenciària 1 1

Cap d’unitat de 
recursos humans 1 1

Encarregat/ada àrea 
administrativa 5 5

Tècnic/a mitjà/ana 
oficina 1 1

Genèric/a oficina 17 3 8 2 30

Titulat/ada superior 
enginyer/a industrial 1 1

Tècnic/a de prevenció i 
salut laboral 1 1

Responsable 
d’instal·lacions i equips 
tècnics 1 1

Especialista 
instal·lacions i equips 
tècnics 1 1

Administratiu/iva 4 1 5

Auxiliar adminis-
tratiu/iva 6 1 1 8

Laboral 12 11 1 1 25

Àrea de rehabilitació 8 4 12

B1 monitor/a de 
formació ocupacional 8 4 12

Personal de serveis 4 7 1 1 13

D1 conductor/a 
(carnet b) 4 4

D1 oficial/a de 1a.-
electricista 1 1 2

D1 oficial/a de 1a.-
llauner/a 1 1

D1 oficial/a de 1a.-
manteniment 1 1

D1 oficial/a de 1a.-
paleta 2 2

D1 telefonista 2 2
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de Serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Tasques 
Cat. Dif.

Prov. 
Mob. Geo-

gràfica
Vacant

Total 
general

E peó-mosso/a 1 1

Total general 462 11 6 14 104 11 1 1 29 639

Centre Penitenciari Brians 2

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. 
Mob. 

Funcio-
nal

Prov. 
Mob. Geo-

gràfica
Vacant

Total 
general

Funcionari 484 29 22 7 140 45 727

Equip directiu 1 4 5

Director/a del centre de 
brians 2 1 1

Gerent 1 1

Secretari/ària tècnic/a 
jurídic/a 1 1

Subdirector/a de 
tractament 1 1

Subdirector/a 
d’interior 1 1

Àrea de rehabilitació 3 1 1 84 5 94

Cap de programes 
d’atenció 
especialitzada 1 1 1 1 4

Coordinador/a 
d’equip 
multidisciplinari 1 1

Cap de programes 
d’educació social 1 1

Cap de programes de 
treball social 1 1

Tècnic/a superior 13 1 14

Titulat/ada superior 
pedagog/oga 1 1

Titulat/ada superior 
psicòleg/òloga 20 1 21

Diplomat/ada 
bibliotecari/ària 1 1

Diplomat/ada 
educació social 1 33 1 35

Diplomat/ada treball 
social 15 15
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. 
Mob. 

Funcio-
nal

Prov. 
Mob. Geo-

gràfica
Vacant

Total 
general

Servei interior 298 21 3 2 13 29 366

Coordinador/a 
d’unitat 
especialitzada 1 1 2

Cap de serveis 9 2 1 12

Cap d’unitat 33 18 51

Genèric/a servei 
interior 255 3 2 13 28 301

Àrea mixta 152 7 2 36 7 204

Cap de l’àrea 
funcional 2 1 3

Genèric/a àrea mixta 
vigilància 74 6 1 33 1 115

Genèric/a àrea mixta 
prestacions 76 1 1 3 5 86

Àrea administrativa 30 3 11 3 7 4 58

Cap d’unitat de 
gestió econòmica 1 1

Cap d’unitat de 
gestió penitenciària 1 1

Cap d’unitat de 
recursos humans 1 1

Cap d’unitat de 
suport administratiu 
als equips directius 1 1

Encarregat/ada àrea 
administrativa 2 1 4 7

Genèric/a oficina 22 3 3 6 4 38

Titulat/ada superior 
enginyer/a industrial 1 1

Tècnic/a de prevenció 
i salut laboral 1 1

Responsable 
d’instal·lacions i 
equips tècnics 1 1

Especialista 
instal·lacions i equips 
tècnics 1 1

Auxiliar adminis-
tratiu/iva 4 1 5

Laboral 23 1 2 1 27

Àrea de rehabilitació 15 1 1 17

B1 monitor/a de 
formació ocupacional 15 1 1 17
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. 
Mob. 

Funcio-
nal

Prov. 
Mob. Geo-

gràfica
Vacant

Total 
general

Personal de serveis 8 1 1 10

D1 conductor/a 
(carnet b) 4 4

D1 oficial/a de 1a.-
electricista 1 1 2

D1 oficial/a de 1a.-
llauner/a 2 2

D1 oficial/a de 1a.-
manteniment 1 1 2

Total general 484 29 22 7 163 1 2 1 45 754

Centre Penitenciari Obert de Tarragona

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Vacant
Total 

general

Funcionari 29 9 9 1 3 1 52

Equip directiu 2 1 3

Administrador/a 1 1

Director/a de centre penitenciari 
obert de Tarragona 1 1

Subdirector/a de tractament 1 1

Àrea de rehabilitació 3 3 2 1 9

Tècnic/a superior 2 2

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1 1 2

Diplomat/ada educació social 2 1 1 1 5

Servei interior 21 5 4 30

Coordinador/a de règim interior de 
medi obert 1 5 6

Genèric/a medi obert 20 4 24

Àrea administrativa 5 2 2 1 10

Cap d’unitat de gestió penitenciària 1 1

Cap d’unitat de suport administratiu 
als equips directius 1 1

Genèric/a oficina 3 1 4

Subaltern/a 1 1

Especialista instal·lacions i equips 
tècnics 1 1

Auxiliar administratiu/iva 1 1 2

Fascicle tercer
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Vacant
Total 

general

Laboral 1 1

Personal de serveis 1 1

D1 oficial/a de 1a.-manteniment 1 1

Total general 29 9 9 1 3 1 1 53

Centre Penitenciari Obert de Lleida

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. 
Mob. 

Funcional

Total 
general

Funcionari 22 1 5 1 2 31

Equip directiu 2 1 3

Director/a del centre obert 
Lleida (2)

1 1

Gerent 1 1

Subdirector/a de tractament 1 1

Àrea de rehabilitació 7 1 1 9

Coordinador/a d’equip 
multidisciplinari 1 1

Educador/a 2 2

Tècnic/a superior 1 1

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1 1

Diplomat/ada educació social 4 4

Servei interior 10 3 1 1 15

Genèric/a medi obert 9 3 1 1 14

Auxiliar tècnic/a servei interior 1 1

Àrea administrativa 3 1 4

Cap d’unitat de gestió penitenciària 1 1

Administratiu/iva 1 1 2

Auxiliar adminis-
tratiu/iva 1 1

Laboral 1 1 2

Personal de serveis 1 1 2

D1 conductor/a (carnet b) 1 1

D1 oficial/a de 1a.-manteniment 1 1

Total general 22 1 5 1 2 1 1 33
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Centre Penitenciari Obert de Girona

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. Mob. 
Funcional

Total 
general

Funcionari 41 2 3 2 4 4 56

Equip directiu 2 1 3

Administrador/a 1 1

Director/a de centre penitenciari 
obert de Girona 1 1

Subdirector/a de tractament 1 1

Àrea de rehabilitació 2 2 1 3 8

Educador/a 1 1

Tècnic/a superior 1 1 2

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1 1 2

Diplomat/ada educació social 1 1 1 3

Servei interior 32 3 35

Coordinador/a de règim interior de 
medi obert 6 1 7

Genèric/a medi obert 26 2 28

Àrea administrativa 7 1 1 1 10

Cap d’unitat de gestió penitenciària 1 1

Cap d’unitat de suport administratiu 
als equips directius 1 1

Tècnic/a mitjà/ana oficina 1 1

Genèric/a oficina 4 1 5

Especialista instal·lacions i equips 
tècnics 1 1

Auxiliar administratiu/iva 1 1

Laboral 3 3

Personal de serveis 3 3

C2 cap d’equip 1 1

D1 conductor/a (carnet b) 1 1

E netejador/a 1 1

Total general 41 2 3 2 4 3 4 59
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Centre Penitenciari Quatre Camins

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de 

serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. 
Mob. 

Funcio-
nal

Prov. 
Mob. Geo-

gràfica
Vacant

Total 
general

Funcionari 469 18 14 13 101 32 647

Equip directiu 1 3 1 5

Director/a del centre de 
Quatre Camins 1 1

Gerent 1 1

Secretari/ària tècnic/a 
jurídic/a 1 1

Subdirector/a de 
tractament 1 1

Subdirector/a d’interior 1 1

Àrea de rehabilitació 9 3 4 76 2 94

Cap de programes 
d’atenció especialitzada 2 2

Coordinador/a d’equip 
multidisciplinari 1 1

Cap de programes 
d’educació social 1 1

Educador/a 2 2

Cap de programes de 
treball social 1 1

Tècnic/a superior 1 13 14

Titulat/ada superior 
pedagog/oga 2 2

Titulat/ada superior 
psicòleg/òloga 2 16 2 20

Diplomat/ada 
bibliotecari/ària 1 1

Diplomat/ada educació 
social 4 2 30 36

Diplomat/ada treball 
social 14 14

Servei interior 261 9 1 6 6 12 295

Coordinador/a d’unitat 
especialitzada 2 1 3

Cap de serveis 9 4 13

Cap de serveis a 
extingir 1 1

Cap d’unitat 33 4 3 40

Genèric/a servei interior 206 1 4 5 9 225

Tècnic/a mitjà/ana 
servei interior 1 1 2
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de 

serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. 
Mob. 

Funcio-
nal

Prov. 
Mob. Geo-

gràfica
Vacant

Total 
general

Auxiliar tècnic/a servei 
interior 9 1 1 11

Àrea mixta 162 1 1 2 14 17 197

Cap de l’àrea funcional 1 1 2

Genèric/a àrea mixta 
vigilància 86 1 1 8 14 110

Genèric/a àrea mixta 
prestacions 74 1 6 3 84

Auxiliar tècnic/a àrea 
mixta 1 1

Àrea administrativa 36 2 8 5 4 1 56

Cap d’unitat de gestió 
econòmica 1 1

Cap d’unitat de gestió 
penitenciària 1 1

Cap d’unitat de 
recursos humans 1 1

Cap d’unitat de suport 
administratiu als equips 
directius 1 1

Encarregat/ada àrea 
administrativa 3 2 5

Genèric/a oficina 25 2 5 3 1 36

Tècnic/a de prevenció i 
salut laboral 1 1

Responsable 
d’instal·lacions i equips 
tècnics 1 1

Especialista 
instal·lacions i equips 
tècnics 1 1 2

Administratiu/iva 2 1 3

Auxiliar adminis-
tratiu/iva 3 1 4

Laboral 8 12 2 2 1 25

Àrea de rehabilitació 5 4 2 1 12

B1 monitor/a de 
formació ocupacional 5 4 2 1 12

Personal de serveis 3 8 2 13

C2 especialista d’oficis 3 3

D1 conductor/a 
(carnet b) 3 1 1 5



BOPC 340
24 de febrer de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 94

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de 

serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. 
Mob. 

Funcio-
nal

Prov. 
Mob. Geo-

gràfica
Vacant

Total 
general

D1 oficial/a de 1a.-
electricista 1 1

D1 oficial/a de 1a.-
llauner/a 2 2

D1 oficial/a de 1a.-
manteniment 1 1

D1 oficial/a de 1a.-
paleta 1 1

Total general 469 18 14 13 109 12 2 2 33 672

Centre Penitenciari Lledoners

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Vacant
Total 

general

Funcionari 235 20 23 4 75 17 374

Equip directiu 1 4 5

Director/a del centre de Lledoners 1 1

Gerent 1 1

Secretari/ària tècnic/a jurídic/a 1 1

Subdirector/a de tractament 1 1

Subdirector/a d’interior 1 1

Àrea de rehabilitació 2 1 49 2 54

Cap de programes d’atenció especialitzada 1 2 3

Coordinador/a d’equip multidisciplinari 1 1

Cap de programes d’educació social 1 1

Cap de programes de treball social 1 1

Tècnic/a superior 5 1 6

Titulat/ada superior pedagog/oga 1 1

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 11 11

Diplomat/ada bibliotecari/ària 1 1

Diplomat/ada educació social 20 20

Diplomat/ada treball social 9 9

Servei interior 174 10 6 4 9 203

Coordinador/a d’unitat especialitzada 1 1

Cap de serveis 11 1 12
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Vacant
Total 

general

Cap d’unitat 26 9 4 39

Genèric/a servei interior 136 6 4 5 151

Àrea mixta 47 2 6 2 20 5 82

Cap de l’àrea funcional 2 2 2 6
Genèric/a àrea mixta vigilància 30 6 2 18 56
Genèric/a àrea mixta prestacions 15 2 3 20

Àrea administrativa 11 3 11 2 2 1 30

Cap d’unitat de gestió econòmica 1 1

Cap d’unitat de gestió penitenciària 1 1

Cap d’unitat de recursos humans 1 1

Cap d’unitat de suport administratiu als 
equips directius 1 1

Encarregat/ada àrea administrativa 4 4

Genèric/a oficina 8 5 2 1 16

Titulat/ada superior enginyer/a industrial 1 1

Responsable d’instal·lacions i equips tècnics 1 1

Tècnic/a de gestió (prevenció i salut laboral) 1 1

Auxiliar administratiu/iva 2 1 3

Laboral 12 1 13

Àrea de rehabilitació 10 10

B1 monitor/a de formació ocupacional 10 10

Personal de serveis 2 1 3

D1 conductor/a (carnet b) 2 1 3

Total general 235 20 23 4 87 18 387

Centre Penitenciari Mas Enric

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. Mob. 
Funcional

Vacant
Total 

general

Funcionari 53 36 137 5 44 52 327

Equip directiu 1 4 5

Director/a CP Mas 
Enric (2) 1 1

Gerent 1 1

Secretari/ària tècnic/a 
jurídic/a 1 1
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. Mob. 
Funcional

Vacant
Total 

general

Subdirector/a de 
tractament 1 1

Subdirector/a d’interior 1 1

Àrea de rehabilitació 5 1 6 22 11 45

Cap de programes 
d’atenció especialitzada 1 1 2

Coordinador/a d’equip 
multidisciplinari 1 1

Cap de programes 
d’educació social 1 1

Tècnic/a superior 1 3 3 7

Titulat/ada superior 
pedagog/oga 1 1

Titulat/ada superior 
psicòleg/òloga 1 1 3 3 8

Diplomat/ada bibliote-
cari/ària 1 1

Diplomat/ada educació 
social 1 1 12 3 17

Diplomat/ada treball social 2 4 1 7

Servei interior 34 22 66 2 4 23 151

Coordinador/a d’unitat 
especialitzada 1 1

Cap de serveis 5 7 12

Cap d’unitat 4 14 6 24

Genèric/a servei interior 24 66 2 4 16 112

Tècnic/a mitjà/ana servei 
interior 1 1 2

Àrea mixta 8 6 54 1 13 14 96

Cap de l’àrea funcional 6 6

Genèric/a àrea mixta 
vigilància 2 36 9 13 60

Genèric/a àrea mixta 
prestacions 6 18 1 4 1 30

Àrea administrativa 5 3 11 2 5 4 30

Cap d’unitat de gestió 
econòmica 1 1

Cap d’unitat de gestió 
penitenciària 1 1

Cap d’unitat de recursos 
humans 1 1

Encarregat/ada àrea 
administrativa 2 1 3

Genèric/a oficina 3 8 1 2 14
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. Mob. 
Funcional

Vacant
Total 

general

Titulat/ada superior 
enginyer/a industrial 1 1

Responsable 
d’instal·lacions i equips 
tècnics 1 1

Tècnic/a de gestió 
(prevenció i salut laboral) 1 1

Administratiu/iva 1 1

Auxiliar administratiu/iva 1 2 2 1 6

Laboral 7 3 1 2 13

Àrea de rehabilitació 6 2 8

B1 monitor/a de formació 
ocupacional 6 2 8

Àrea administrativa 2 2

C1 tècnic/a adminis- 
tratiu/iva 2 2

Personal de serveis 1 1 1 3

D1 conductor/a (carnet b) 1 1 2

D1 oficial/a de 1a.-
electricista 1 1

Total general 53 36 137 5 51 3 1 54 340

Centre Penitenciari Ponent

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. Mob. 
Funcional

Vacant
Total 

general

Funcionari 318 7 18 10 12 15 380

Equip directiu 3 2 5

Director/a del centre de 
Ponent 1 1

Gerent 1 1

Secretari/ària tècnic/a 
jurídic/a 1 1

Subdirector/a de 
tractament 1 1

Subdirector/a d’interior 1 1

Àrea de rehabilitació 21 1 2 2 11 1 38

Cap de programes 
d’atenció especialitzada 1 1

Cap de programes 
d’educació social 1 1
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. Mob. 
Funcional

Vacant
Total 

general

Educador/a 1 1

Tècnic/a superior 4 1 2 1 8

Titulat/ada superior 
pedagog/oga 1 1

Titulat/ada superior 
psicòleg/òloga 2 2 1 3 8

Diplomat/ada bibliote-
cari/ària 1 1

Diplomat/ada educació 
social 11 6 17

Servei interior 192 2 4 2 6 206

Coordinador/a d’unitat 
especialitzada 2 2

Cap de serveis 11 11

Cap de serveis a extingir 6 6

Cap d’unitat 23 2 1 26

Genèric/a servei interior 148 4 5 157

Tècnic/a mitjà/ana servei 
interior 2 2

Titulat/ada superior serveis 
penitenciaris 2 2

Àrea mixta 76 6 3 6 91

Cap de l’àrea funcional 3 1 4

Genèric/a àrea mixta 
vigilància 30 4 1 2 37

Genèric/a àrea mixta 
prestacions 42 2 2 3 49

Auxiliar tècnic/a àrea mixta 1 1

Àrea administrativa 26 2 6 3 1 2 40

Cap d’unitat de gestió 
econòmica 1 1

Cap d’unitat de gestió 
penitenciària 1 1

Cap d’unitat de recursos 
humans 1 1

Cap d’unitat de suport 
administratiu als equips 
directius 1 1

Encarregat/ada àrea 
administrativa 2 1 1 4

Tècnic/a mitjà/ana oficina 1 1

Genèric/a oficina 19 4 3 26
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Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Comissió 
de serveis

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Laboral 
fix

Prov. Mob. 
Funcional

Vacant
Total 

general

Tècnic/a de prevenció i 
salut laboral 1 1

Responsable 
d’instal·lacions i equips 
tècnics 1 1

Administratiu/iva 1 1

Auxiliar administratiu/iva 1 1 2

Laboral 5 8 1 14

Àrea de rehabilitació 3 2 5

B1 monitor/a de formació 
ocupacional 3 2 5

Àrea administrativa 2 2

E subaltern/a 2 2

Personal de serveis 2 4 1 7

C1 encarregat/ada 2 2

D1 oficial/a de 1a.-
electricista 1 1

D1 oficial/a de 1a.-
manteniment 1 1

D1 telefonista 2 1 3

Total general 318 7 18 10 17 8 1 15 394

Centre Penitenciari de Terrassa

Lloc de treball Forma d’ocupació del lloc de treball

Defini-
tiva

En 
funcions

Provi-
sional

Interí / 
temporal

Vacant
Total 

general

Funcionari 44 1 1 1 1 48

Servei interior 40 1 1 42

Coordinador/a d’unitat especialitzada 1 1

Cap de serveis 8 8

Genèric/a servei interior 32 1 33

Àrea mixta 3 1 4

Genèric/a àrea mixta vigilància 3 1 4

Àrea administrativa 1 1 2

Auxiliar administratiu/iva 1 1 2

Total general 44 1 1 1 1 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari de Dones de 
Barcelona
314-07666/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari de Joves de 
Barcelona
314-07667/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert 1 de 
Barcelona
314-07668/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert 2 de 
Barcelona
314-07669/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Brians 1
314-07670/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Brians 2
314-07671/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre Pregunta al Govern 
a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, 
la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del 
Centre Penitenciari Obert de Tarragona
314-07672/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert de Lleida
314-07673/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert de Girona
314-07674/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Quatre Camins
314-07675/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Lledoners
314-07676/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Mas Enric
314-07677/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Ponent
314-07678/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma 
d’ocupació de les places del Centre Penitenciari de Terrassa
314-07679/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07665/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que la 
calefacció de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, 
ha funcionat correctament
314-07684/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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 
314-07684/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-07685/11, 314-
07686/11, 314-07687/11, 314-07688/11, 314-07689/11, 314-07690/11, 314-07691/11 
i 314-07692/11.

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 relació a les incidències en el sistema de calefacció de la residència de gent 
gran Montnegre de Barcelona, us faig saber que malgrat que la calefacció per cal-
dera de gas patia alguna anomalia, el sistema de calefacció per bomba de calor va 
funcionar correctament tots els dies del mes de desembre 2016 i gener 2017, cosa 
que va permetre mantenir la temperatura mínima recomanada (entre 19º i 21º) en tot 
moment. En concret, als dormitoris –on no hi ha sistema de calefacció per bomba de 
calor– la temperatura estava a 21º C.

La problemàtica s’origina en data 5 de gener de 2017, quan la Residència comu-
nica al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que hi havia una avaria a 
la caldera de calefacció i aigua calenta, però que ja s’havien iniciat els treballs per a 
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resoldre-la. Amb tot, a data 12 de gener de 2017, se’ns confirma que no és possible 
la seva reparació i que cal substituir-la. Immediatament, el Departament inicia les 
actuacions per al recanvi de la màquina en qüestió.

Vull fer notar però, que mai va faltar aigua calenta a la residència i que es va ga-
rantir, en tot moment, la higiene personal dels residents. A més, en algunes habita-
cions es va habilitar un sistema de radiació elèctrica per a mantenir la temperatura 
adequada.

Com bé sabeu, els centres que depenen del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies tenen l’obligació de comunicar immediatament qualsevol fet que 
es produeixi que pugui alterar el funcionament normal de l’equipament. Així, el 
Departament ho valora i actua en conseqüència vetllant perquè el servei no es vegi 
afectat i les persones residents no vegin malmesa la qualitat de l’atenció que reben.

En el cas que ens ocupa, seguint el procediment habitual en aquesta mena de si-
tuacions, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha estat en contacte 
constant amb la direcció del centre, i amb l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament 
de Barcelona vetllant per a trobar la solució idònia i ràpida per aquest cas en con-
cret. Alhora, el Servei d’Inspecció i Registre del nostre Departament va assessorar 
en l’adopció de mesures complementàries en cas de necessitat, vetllant perquè el 
servei no patís cap deficiència en la qualitat i perquè els residents no patissin les 
conseqüències de les avaries ocorregudes.

Per acabar faig saber que es va donar informació precisa dels fets als residents 
sobre la problemàtica amb la caldera; el dia 6 de gener de 2017, un cop es va tenir 
constància de l’avaria, la responsable higiènic-sanitària del centre va informar ver-
balment a totes les i els residents; posteriorment, es va fer un comunicat per escrit a 
les famílies i es va publicar tota la informació en el tauler d’anuncis del centre. Una 
informació que s’ha anat actualitzant periòdicament.

Barcelona, 13 de febrer de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el 
sistema d’aigua calenta de la residència per a gent gran Montnegre, 
de Barcelona, ha funcionat correctament
314-07685/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07684/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dia des del qual 
té constància de les fallades en els sistemes de calefacció i aigua 
calenta de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona
314-07686/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07684/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que la 
residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, va estar sense 
aigua calenta
314-07687/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07684/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per 
a casos de fallada de la calefacció i el sistema d’aigua calenta en 
residències per a gent gran
314-07688/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07684/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
tingudes amb la direcció de la residència per a gent gran Montnegre, 
de Barcelona, i amb els responsables municipals
314-07689/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07684/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
proposades pel Servei d’Inspecció i Registre per a solucionar 
els problemes de climatització de la residència per a gent gran 
Montnegre, de Barcelona
314-07690/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07684/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una afirmació 
de l’Associació Catalana d’Afectats per les Residències sobre la 
manca de calefacció i aigua calenta a la residència per a gent gran 
Montnegre, de Barcelona
314-07691/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07684/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als 
usuaris de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, i a 
llurs familiars sobre la situació de manca d’aigua calenta i calefacció
314-07692/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 51345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07684/11.

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 procés de confluència de redaccions
322-00120/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la programació dels mitjans de la Corporació
322-00121/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.
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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
322-00122/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la signatura del contracte programa
322-00123/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’audiència dels canals de la Corporació
322-00124/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment de la Moció 74/XI, sobre l’espai 
català de comunicació audiovisual
322-00125/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la corresponsalia de la Catalunya Nord
322-00126/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.
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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 l’evolució de les corresponsalies internacionals
322-00127/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els convenis col·lectius
322-00128/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu de l’actualitat política
322-00129/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

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 de Televisió de Catalunya
322-00130/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la retransmissió del Gran Concert per a les 
Persones Refugiades
323-00093/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències de Televisió de Catalunya
323-00094/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els programes de Televisió de Catalunya
323-00095/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre la retransmissió del concert de la Giorquestra del 5 
de febrer de 2017 i sobre el paper de Catalunya Música en el foment 
del teixit musical
323-00096/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la priorització en la compra de drets esportius
323-00097/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el reconeixement dels Premis Enderrock 2017 - 
XIX Premis de la Música Catalana al canal Super3
323-00098/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els nous programes d’entreteniment i ficció
323-00099/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de fomentar i millorar el servei a la 
carta
323-00100/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre la recepció de les noves aplicacions per part dels 
usuaris
323-00101/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre l’objectiu de la nova graella digital
323-00102/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.02.2017, DSPC-C 328.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords 
de programació escolars a què es va arribar en la comissió mixta 
entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes 
Associació Catalana de Municipis i Comarques i Federació de 
Municipis de Catalunya el 9 de febrer de 2017
310-00178/11

DECAÏMENT

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.



BOPC 340
24 de febrer de 2017

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 112

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 les 
persones en situació de dependència
310-00173/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 51652 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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 les persones en situació de 

dependència a Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
condicions de treball al 061 i el funcionament d’aquest servei
310-00174/11

ANUNCI: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 51656 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 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 condicions de treball i el funcionament del 061.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pacte de 
govern amb la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
310-00175/11

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 51663 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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 
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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: 
– Quina opinió li mereix al Vicepresident el pacte de Govern amb la CUP-CC?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades 
fiscals
310-00176/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 51672 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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 que 
tindrà lloc els propers 22 i 23 de febrer de 2017.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les dades fiscals. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància i 
l’adolescència
310-00177/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 51673 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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 la infància i l’adolescència.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords 
de programació escolars a què es va arribar en la comissió mixta 
entre el Departament d’Ensenyaments i les entitats municipalistes 
Associació Catalana de Municipis i Comarques i Federació de 
Municipis de Catalunya el 9 de febrer de 2017
310-00178/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 51674 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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: 
– En què es concreten els acords de programació escolar arribats a la Comissió 

Mixta entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes (Associació 
Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya) el proppassat dijous 
9 de febrer d’enguany?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies 
de suport i ajuts per a fomentar la competitivitat i la sostenibilitat 
del sector agroalimentari i el desenvolupament econòmic, social i 
ambiental del medi rural
310-00179/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 51675 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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 el capteniment del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació pel que fa a les línies de suport i ajut per a fomentar la competitivitat i 
sostenibilitat del sector agroalimentari i el desenvolupament econòmic, social i am-
biental del medi rural?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat 
d’execució del Corredor Mediterrani
310-00180/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 51677 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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: 
– Com valora el Govern l’estat d’execució del Corredor del Mediterrani?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc 
Natural del Montseny
310-00181/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC

Reg. 51678 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el Parc Natural del Montseny.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00116/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 51126 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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, 14 de febrer de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00117/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 51470 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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, 16 de febrer de 2017
Xavier García Albiol, president GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00118/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 51653 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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, 17 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00119/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 51657 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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, 20 de febrer de 2017
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00120/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS

Reg. 51676 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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, 20 de febrer de 2017
Jordi Turull i Negre, president GP JS

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00121/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC

Reg. 51679 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.02.2017

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 
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 sobre la situació política i so-

cial que viu el país?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
anual del servei prestat pels Bombers de la Generalitat a l’aeroport 
de Lleida-Alguaire el 2013 i el 2014
311-00643/11

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S

Reg. 49656 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 15.02.2017

A la Mesa de la Comissió de Territori
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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En el año 2014 la Generalitat decidió retirar las 13 plazas de bombero que, en co-
misión de servicio, gestionaban la parte correspondiente del aeropuerto de Alguaire 
(Lleida), lo cual puede interpretarse como una privatización del servicio a favor de 
la empresa Falck-SCI SA 

– ¿Qué valoración hace el Govern del coste anual del servicio mientras éste era 
prestado por Bombers de la Generalitat en 2013 y 2014?

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
del servei prestat per l’empresa Falck a l’aeroport de Lleida-Alguaire 
del 2015 ençà
311-00644/11

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S

Reg. 49657 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 15.02.2017

A la Mesa de la Comissió de Territori
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el año 2014 la Generalitat decidió retirar las 13 plazas de bombero que, en co-

misión de servicio, gestionaban la parte correspondiente del aeropuerto de Alguaire 
(Lleida), lo cual puede interpretarse como una privatización del servicio a favor de 
la empresa Falck-SCI SA 

– ¿Qué valoración hace el Govern del coste anual del servicio prestado por Falck 
SCI SA desde 2015?

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions previstes per la consellera d’Ensenyament per a garantir 
els drets de tots els estudiants, després d’un informe del síndic de 
greuges sobre la vulneració dels drets d’alguns infants
311-00651/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 50042 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.02.2017

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 febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departa-

ment d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat 
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat. 
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Bala-
guer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els 
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seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència 
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.

El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegurar 
«la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclusió 
i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora del 
conflicte dels adults». El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AM-
PA de l’escola Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de 
signatures a les portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de 
les classes en espanyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’incre-
ment d’hores de castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta 
a tots». L’AMPA considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no 
lingüístiques es fan en català, a diferència de les afirmacions de la Consellera Merit-
xell Ruiz que ha afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.

La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus 
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. 
És molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de 
centre un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de 
Balaguer, l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, fi-
nalment, va haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del 
centre que van permetre la identificació dels alumnes.

En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser 
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat in-
formació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes 
que havien demanant classes en llengua espanyola. A més, el Síndic assenyala com 
negatiu que l’escola participés en les protestes i recollides de signatures contra l’apli-
cació de la mesura de bilingüisme i diu que «la direcció del centre i el Departament 
d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per mantenir l’escola separada del conflicte».

Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del 
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com 
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret, 
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin 
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu 
entorn».

– Què pensa fer la Consellera d’Ensenyament per garantir els drets de tots els 
estudiants de Catalunya ja que, segons l’informe del Síndic, s’han vulnerat els drets 
d’alguns estudiants de Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions previstes pel Departament d’Ensenyament per a garantir 
la protecció dels menors en situació de vulnerabilitat, que segons un 
informe del síndic de greuges no està garantida
311-00652/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 50043 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.02.2017

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: 
Al mes de febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departa-

ment d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat 
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat. 
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Bala-
guer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els 
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència 
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.

El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegu-
rar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclu-
sió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora 
del conflicte dels adults».

El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola 
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a les 
portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes en es-
panyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de 
castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots». L’AMPA  
considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es 
fan en català, a diferència de les afirmacions de la Consellera Meritxell Ruiz que ha 
afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.

La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus 
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. 
És molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de 
centre un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de 
Balaguer, l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, fi-
nalment, va haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del 
centre que van permetre la identificació dels alumnes.

En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser 
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat in-
formació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes 
que havien demanant classes en llengua espanyola.

A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i 
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la 
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per man-
tenir l’escola separada del conflicte».

Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del 
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com 
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret, 
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin 
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu 
entorn».

– Què pensa fer el Departament d’Ensenyament per garantir la protecció dels 
menors que es troben en situació de vulnerabilitat que, segons l’informe del Síndic 
de Greuges ara mateix no estan garantir?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
raons per les quals no s’ha assegurat la protecció dels drets de tots 
els alumnes i el compliment del pluralisme, la inclusió i la cohesió 
social i sobre les accions del Departament d’Ensenyament per a 
complir les indicacions del síndic de greuges
311-00653/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 50044 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.02.2017

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 febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departa-

ment d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat ha 
de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat. El 
Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Balaguer 
(Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els seus fills 
rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència favorable 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.El Síndic insta 
a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegurar «la protecció dels 
drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclusió i cohesió social mit-
jançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora del conflicte dels adults».

El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola 
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a les 
portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes en es-
panyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de 
castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots». L’AMPA  
considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es 
fan en català, a diferència de les afirmacions de la Consellera Meritxell Ruiz que ha 
afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.

La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus 
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. 
És molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de 
centre un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de 
Balaguer, l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, fi-
nalment, va haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del 
centre que van permetre la identificació dels alumnes.

En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser 
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat in-
formació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes 
que havien demanant classes en llengua espanyola.

A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i 
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la 
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per man-
tenir l’escola separada del conflicte».

Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del 
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com 
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret, 
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin 
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu 
entorn».
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L’informe del Síndic de Greuges insta al Departament d’Ensenyament a adoptar 
els mecanismes necessaris per assegurar «la protecció dels drets de tots els alum-
nes i el compliment del pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que 
mantinguin l’escola i els seu entorn fora del conflicte dels alumnes».

– Per què fins ara no s’ha assegurat la protecció dels drets de tots els alumnes i 
el compliment del pluralisme, inclusió i cohesió social?

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers les indicacions 
del Síndic?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions previstes pel Departament d’Ensenyament perquè no es 
tornin a repetir situacions d’assetjament com la patida per alumnes a 
qui han atorgat el 25% de les classes en llengua espanyola i que han 
hagut de canviar d’escola per assetjament
311-00654/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 50045 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.02.2017

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 febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departa-

ment d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat 
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat. 
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Bala-
guer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els 
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència 
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.

El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegu-
rar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclu-
sió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora 
del conflicte dels adults».

El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola 
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a les 
portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes en es-
panyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de 
castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots». L’AMPA  
considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es 
fan en català, a diferència de les afirmacions de la Consellera Meritxell Ruiz que ha 
afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.

La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus 
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. 
És molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de 
centre un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de 
Balaguer, l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, fi-
nalment, va haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del 
centre que van permetre la identificació dels alumnes.
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En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser 
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat in-
formació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes 
que havien demanant classes en llengua espanyola.

A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i 
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la 
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per man-
tenir l’escola separada del conflicte».

Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del 
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com 
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret, 
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin 
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu 
entorn».

Atès que moltes de les famílies que aconsegueixen el 25% de classes en llengua 
espanyola acaben canviant els seus fills de centre escolar per l’assetjament, 

– Quin és el capteniment del Govern per a que això no torni a passar?
– Per què el Departament d’Ensenyament permet aquestes situacions d’assetja-

ment?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures preses per a determinar l’autoria de la filtració als mitjans 
de comunicació de la informació que va permetre la identificació dels 
alumnes de l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), que 
van demanar el 25% de les classes en espanyol
311-00655/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 50046 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.02.2017

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 febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departa-

ment d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat 
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat. 
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Bala-
guer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els 
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència 
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.

El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegu-
rar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclu-
sió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora 
del conflicte dels adults».

El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola 
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a les 
portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes en es-
panyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de 
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castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots». L’AMPA  
considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es 
fan en català, a diferència de les afirmacions de la Consellera Meritxell Ruiz que ha 
afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.

La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus 
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. 
És molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de 
centre un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de 
Balaguer, l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, fi-
nalment, va haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del 
centre que van permetre la identificació dels alumnes.

En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser 
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat in-
formació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes 
que havien demanant classes en llengua espanyola.

A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i 
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la 
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per man-
tenir l’escola separada del conflicte».

Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del 
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com una 
comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret, que 
no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin va do-
nar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu entorn».

– Quines mesures s’han pres per determinar si va ser alguna persona de l’escola 
Gaspar de Portolà o de l’administració qui va filtrar la informació als mitjans que 
van permetre reconèixer els alumnes que van demanar el 25% en espanyol?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
raons per les quals el Departament d’Ensenyament no va vetllar per 
mantenir l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), i els 
seus alumnes separats del conflicte arran del cas de la família que 
havia demanat el 25% de les classes dels seus fills en espanyol
311-00656/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 50047 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.02.2017

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 febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departa-

ment d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat 
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat. 
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Bala-
guer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els 
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència 
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.
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El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegu-
rar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclu-
sió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora 
del conflicte dels adults».

El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola 
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a les 
portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes en es-
panyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de 
castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots». L’AMPA  
considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es 
fan en català, a diferència de les afirmacions de la Consellera Meritxell Ruiz que ha 
afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.

La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus 
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. 
És molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de 
centre un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de 
Balaguer, l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, fi-
nalment, va haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del 
centre que van permetre la identificació dels alumnes.

En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser 
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat in-
formació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes 
que havien demanant classes en llengua espanyola.

A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i 
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la 
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per man-
tenir l’escola separada del conflicte».

Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del 
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com 
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret, 
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin 
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu 
entorn».

– Per què el Departament d’Ensenyament no va vetllar per mantenir l’escola se-
parada del conflicte i amb ella tots els seus alumnes?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’acceptació per la consellera d’Ensenyament i el suport del Govern, 
en un sistema educatiu plurilingüe, de manifestacions d’escoles en 
defensa del monolingüisme
311-00657/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 50048 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.02.2017

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: 



BOPC 340
24 de febrer de 2017

3.25.10. Preguntes orals en comissió 126

Al mes de febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departa-
ment d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat 
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat. 
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Bala-
guer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els 
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència 
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.

El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegu-
rar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclu-
sió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora 
del conflicte dels adults».

El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola 
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a les 
portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes en es-
panyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de 
castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots». L’AMPA  
considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es 
fan en català, a diferència de les afirmacions de la Consellera Meritxell Ruiz que ha 
afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.

La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus 
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. 
És molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de 
centre un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de 
Balaguer, l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, fi-
nalment, va haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del 
centre que van permetre la identificació dels alumnes.

En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser 
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat in-
formació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes 
que havien demanant classes en llengua espanyola.

A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i 
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la 
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per man-
tenir l’escola separada del conflicte».

Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del 
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com 
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret, 
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin 
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu 
entorn».

Segons l’AMPA de l’escola Gaspar de Portolà, «La imposició de l’increment 
d’hores de castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots». 
En termes similars es van manifestar al centre Santa Anna de Mataró. És a dir, te-
nim notícies clares de dos centres escolars de Catalunya que defensen fermament el 
monolingüisme dels seves escoles.

Si tenim en compte que a la manifestació de l’escola Santa Anna hi havia polítics 
de diferents famílies inclosos els de Junts pel Sí que donen suport al Govern, 

– Com pot acceptar això una consellera que diu que l’escola catalana és pluri-
lingüe?

– Per què a un sistema educatiu suposadament plurilingüe hi ha centres que, amb 
el suport del PDeCat i ERC, defensen clarament el monolingüisme?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
raons per les quals el Departament d’Ensenyament no va vetllar 
per mantenir l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), 
separada del conflicte arran del cas de la família que havia demanat 
el 25% de les classes dels seus fills en espanyol
311-00658/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 50049 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.02.2017

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 febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departa-

ment d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat 
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat. 
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Bala-
guer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els 
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència 
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.

El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegu-
rar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclu-
sió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora 
del conflicte dels adults».

El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola 
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a les 
portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes en es-
panyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de 
castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots». L’AMPA  
considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es 
fan en català, a diferència de les afirmacions de la Consellera Meritxell Ruiz que ha 
afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.

La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus 
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. 
És molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de 
centre un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de 
Balaguer, l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, fi-
nalment, va haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del 
centre que van permetre la identificació dels alumnes.

En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser 
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat in-
formació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes 
que havien demanant classes en llengua espanyola.

A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i 
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la 
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per man-
tenir l’escola separada del conflicte».

Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del 
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com una 
comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret, que 
no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin va do-
nar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu entorn».
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Atès que el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes 
i recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la 
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per man-
tenir l’escola separada del conflicte»,

– Per què el Departament d’Ensenyament no va vetllar per mantenir l’escola se-
parada del conflicte?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
raons per les quals el Departament d’Ensenyament no va actuar per 
protegir els dos alumnes de l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer 
(Noguera), que havien demanat de rebre els 25% de les classes en 
castellà i van patir assetjament per aquest motiu
311-00659/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 50050 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.02.2017

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 febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departa-

ment d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat 
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat. 
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Bala-
guer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els 
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència 
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.

El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegu-
rar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclu-
sió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora 
del conflicte dels adults».

El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola 
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a les 
portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes en es-
panyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de 
castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots». L’AMPA  
considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es 
fan en català, a diferència de les afirmacions de la Consellera Meritxell Ruiz que ha 
afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.

La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus 
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. 
És molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de 
centre un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de 
Balaguer, l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, fi-
nalment, va haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del 
centre que van permetre la identificació dels alumnes.

En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser 
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat in-
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formació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes 
que havien demanant classes en llengua espanyola.

A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i 
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la 
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per man-
tenir l’escola separada del conflicte».

Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del 
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com una 
comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret, que 
no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin va do-
nar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu entorn».

Atès que el Síndic afirma que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la 
direcció del centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar 
l’escola com una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alum-
nes en concret, que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix 
publicat quin va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del 
centre i del seu entorn», 

– Per què el Departament d’Ensenyament no va fer cap actuació amb l’objectiu 
de protegir aquest dos alumnes?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes del Departament d’Ensenyament perquè no 
es tornin a repetir fets com els de l’Escola Gaspar de Portolà, de 
Balaguer (Noguera), i l’Escola Santa Anna, de Mataró (Maresme)
311-00660/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 50051 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.02.2017

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 febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departa-

ment d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat 
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat. 
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Bala-
guer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els 
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència 
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.

El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegu-
rar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclu-
sió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora 
del conflicte dels adults».

El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola 
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a les 
portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes en es-
panyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de 
castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots». L’AMPA  
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considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es 
fan en català, a diferència de les afirmacions de la Consellera Meritxell Ruiz que ha 
afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.

La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus 
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. 
És molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de 
centre un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de 
Balaguer, l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, fi-
nalment, va haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del 
centre que van permetre la identificació dels alumnes.

En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser 
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat in-
formació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes 
que havien demanant classes en llengua espanyola.

A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i 
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la 
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per man-
tenir l’escola separada del conflicte».

Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del 
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com 
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret, 
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin 
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu 
entorn».

– Quines mesures pensa prendre el Departament d’Ensenyament perquè fets com 
els de l’escola Gaspar de Portolà (Balaguer) i Santa Anna (Mataró) no tornin a passar?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració 
del nombre d’ambulàncies accidentades durant el servei el 2016
311-00661/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50318 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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: 
– Quina valoració fa el Govern del nombre d’ambulàncies que s’han accidentat 

en servei durant l’any 2016?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
valoració del nombre d’ambulàncies accidentades durant el servei el 
2016 per províncies
311-00662/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50319 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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: 
– Quina valoració fa el Govern del nombre d’ambulàncies que s’han accidentat 

en servei durant l’any 2016, desglossat per províncies?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
valoració del nombre d’ambulàncies accidentades durant el servei en 
el període 2010-2015
311-00663/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50320 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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: 
– Quina valoració fa el Govern del nombre d’ambulàncies que s’han accidentat 

en servei durant els anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, i 2015?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
valoració del nombre d’informes sobre les ambulàncies accidentades 
durant el servei
311-00664/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50321 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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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– Quina valoració fa el Govern del nombre dels informes existents sobre els mo-
tius dels sinistres de les ambulàncies en els últims anys?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius de l’elevada sinistralitat de les ambulàncies
311-00665/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50322 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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: 
– Quins són els motius pels quals hi ha tanta sinistralitat de les ambulàncies?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
valoració de la sinistralitat de les ambulàncies noves
311-00666/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50323 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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: 
– Quina és la valoració de la sinistralitat respecte a les noves ambulàncies a Ca-

talunya?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
valoració de la possible relació entre els accidents d’ambulàncies i la 
inestabilitat laboral
311-00667/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50324 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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: 
– Quina valoració fa el Govern de la possible relació entre els accidents de les 

ambulàncies i la inestabilitat laboral?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’anàlisi 
entre la sinistralitat de les ambulàncies i la formació dels conductors
311-00668/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50325 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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 alguna anàlisi feta de la sinistralitat de les ambulàncies i la formació 

dels conductors? En cas afirmatiu, quina valoració fa el Govern? En cas negatiu, per 
què no?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
valoració del nombre de pacients implicats en accidents de trànsit de 
les ambulàncies
311-00669/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50326 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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: 

Fascicle quart
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– Quina valoració fa el Govern del nombre de pacients que anaven dintre d’una 
ambulància s’han vist implicats en un accident de tràfic?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
valoració de les conseqüències per als pacients dels accidents de 
trànsit de les ambulàncies
311-00670/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50327 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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: 
– Ha fet el Govern alguna valoració de les conseqüències pels pacients que han 

estat víctimes d’un accident dintre d’una ambulància? En cas afirmatiu, quina valo-
ració fa el Govern? En cas negatiu, per què no?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat del GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
ambulàncies pediàtriques i el potencial que tenen de millorar el 
servei d’emergències
311-00671/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50484 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué valoración hace el Govern de las ambulancias pediátricas y su potencial 

posibilidad de mejora de las emergencias?

Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Jorge Soler González, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment de les resolucions 515/VIII i 647/X, sobre les necessitats 
específiques dels infants afectats per les malalties que La Marató de 
TV3 vol combatre en cada edició
311-00672/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 50490 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 10 de juliol de 2009 es va aprovar una resolució sobre la reserva del 20% dels 

fons recaptats pels programes de La Marató de TV3 per a projectes d’investigació de 
les malalties que afecten específicament la població infantil (Resolució 515/VIII).

L’11 d’abril de 2014 es va aprovar una altra resolució que recomana a la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la Fundació La Marató de TV3 que com-
pleixin la Resolució 515/VIII (647/X).

– Quin seguiment s’està efectuant d’aquestes resolucions?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els fons 
recaptats per La Marató de TV3 destinats a projectes de recerca de 
les malalties que afecten específicament la població infantil en el 
període 2009-2016
311-00673/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 50491 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 10 de juliol de 2009 es va aprovar una resolució sobre la reserva del 20% dels 

fons recaptats pels programes de La Marató de TV3 per a projectes d’investigació de 
les malalties que afecten específicament la població infantil (Resolució 515/VIII).

L’11 d’abril de 2014 es va aprovar una altra resolució que recomana a la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la Fundació La Marató de TV3 que com-
pleixin la Resolució 515/VIII (647/X).

– Quina valoració fa el Govern dels fons recaptats dels programes de La Marató 
de TV3 destinats a projectes d’investigació de les malalties que afecten específica-
ment la població infantil des de l’any 2009 fins l’any 2016?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s



BOPC 340
24 de febrer de 2017

3.25.10. Preguntes orals en comissió 136

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual ha decidit aturar el concurs d’oxigenoteràpia i convocar-ne 
un de nou el febrer del 2017
311-00674/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50555 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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: 
– En relació al concurs d’oxigenoteràpia domiciliària, al febrer de 2017 el Go-

vern va aturar el concurs i va decidir fer-ne un de nou. Quin ha estat el motiu?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual es va convocar el concurs d’oxigenoteràpia l’octubre del 2015
311-00675/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50556 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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: 
– En relació al concurs d’oxigenoteràpia, per què es va treure el concurs a l’octu-

bre de 2015 si encara no hi havia govern?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de concursos que es van convocar en el període en què no hi 
havia Govern
311-00676/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50557 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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 concursos es van convocar en el període en què no hi havia encara go-

vern a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa 
que justifica la possible variabilitat en la prescripció de teràpia 
respiratòria domiciliària
311-00677/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50558 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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: 
– Si hi ha diferències en la variabilitat de la prescripció dels pacients que reque-

reixen teràpia respiratòria a domicili, quina és la causa que la justifica? Han fet un 
estudi d’avaluació que ens expliqui si hi ha sobretractament o si hi ha pacients no 
tractats?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de l’increment de tractaments de teràpia respiratòria domiciliària
311-00678/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 50559 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 16.02.2017

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: 
– En cas d’haver pacients no tractats amb teràpia respiratòria a domicili que ho 

requereixen, almenys si les dades entre províncies i en relació a la seva edat i pato-
logia mostren diferències, ens poden explicar en quant augmentaria el cost dels seus 
tractaments?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona
314-07981/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 50979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions hi ha previstes al Centre penitenciari de Wad-Ras de la ciutat  

de Barcelona?
– Quin és el calendari i la inversió prevista, desglossada i detallada per anys i 

actuacions?
– Qui se’n farà càrrec, d’aquesta inversió?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017 
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació 
urbanística, la situació jurídica i la titularitat dels terrenys del Centre 
Penitenciari de Dones de Barcelona
314-07982/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 50980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quina situació urbanística es troba actualment el centre Penitenciari de 

Wad-Ras?
– En quina situació jurídica es troba actualment el centre Penitenciari de Wad-

Ras?
– Quina és la titularitat actual dels terrenys que ocupa actualment la presó de 

Wad-Ras, i quina és la superfície de cadascun dels propietaris actuals?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017 
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del Centre 
Penitenciari de Dones de Barcelona
314-07983/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 50981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Respecte al centre penitenciari de Wad-Ras de Barcelona (Barcelonès): 
– Està previst el seu trasllat o el trasllat d’aprofitament urbanístic/edificabilitat a 

un nou emplaçament?
– En cas afirmatiu, en què consistirà aquest trasllat i quina superfície (en m2) se-

ran objecte del trasllat?
– Quan està previst aquest trasllat i quines peces urbanístiques s’estan estudiant?
– Quin és l’emplaçament previst i qui és el propietari d’aquest nou emplaçament?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017 
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Govern de Mali 
s’ha posat en contacte amb la Generalitat amb relació a la presència 
d’un representant d’Azawad en la conferència del president en el 
Parlament Europeu del 24 de gener de 2017
314-07984/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 51033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, 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.

En relación a algunas noticias sobre el malestar de algunos representantes de 
Mali por la asistencia a la conferencia del President de la Generalitat, MH Carles 
Puigdemont, celebrada en una sala del Parlamento Europeo el pasado 24 de ene-
ro de 2017, de un representante del Movimiento Nacional para la Liberación del 
Azawag (MNLA).

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha puesto en contacto el Gobierno de Mali o algún representante del cuer-

po diplomático y consular acreditado en España de este país con la Generalitat de 
Cataluña para pedir explicaciones sobre la asistencia de un representante del Movi-
miento Nacional para la Liberación del Azawag (MNLA) a la conferencia de Puig-
demont de 24 de enero de 2017?

Si la respuesta es afirmativa: 
– ¿En qué ha consistido la comunicación de las autoridades de Mali?
– ¿Cuál ha sido la respuesta de la Generalitat al respecto?

Palacio del Parlamento, 13 de febrero de 2017 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Ministeri 
d’Afers Exteriors d’Espanya s’ha posat en contacte amb la 
Generalitat amb relació a la presència d’un representant d’Azawad en 
la conferència del president en el Parlament Europeu del 24 de gener 
de 2017
314-07985/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 51034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, 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.

En relación a algunas noticias sobre el malestar de algunos representantes de 
Mali por la asistencia a la conferencia del President de la Generalitat, MH Carles 
Puigdemont, celebrada en una sala del Parlamento Europeo el pasado 24 de ene-
ro de 2017, de un representante del Movimiento Nacional para la Liberación del 
Azawag (MNLA).

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha puesto en contacto el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, dado 

que es el responsable ante el Gobierno de Mali, con la Generalitat de Cataluña para 
tratar este tema?

Si la respuesta es afirmativa: 
– ¿En qué ha consistido la comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores 

de España?
– ¿Cuál ha sido la respuesta de la Generalitat al respecto?

Palacio del Parlamento, 13 de febrero de 2017 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió de 
contractar un director conjunt per al Patronat de la Fundació Sant 
Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), i l’empresa pública Gestió de 
Serveis Sanitaris que gestiona l’Hospital Comarcal del Pallars
314-07986/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 51072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que el Patro-
nat de la Fundació Sant Hospital (FSH) i l’empresa pública Gestió de Serveis Sani-
taris (GSS), de la qual depèn l’Hospital Comarcal del Pallars, han iniciat un procés 
de selecció per a la contractació d’un Director conjunt.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quins són els motius pels quals s’ha pres la decisió, per primera vegada, de 
compartir la figura de Direcció entre dos Hospitals amb realitats diferents i allu-
nyats geogràficament?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
seguit per a prendre la decisió de contractar un director conjunt 
per al Patronat de la Fundació Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt 
Urgell), i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris que gestiona 
l’Hospital Comarcal del Pallars
314-07987/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 51073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que el Patro-
nat de la Fundació Sant Hospital (FSH) i l’empresa pública Gestió de Serveis Sani-
taris (GSS), de la qual depèn l’Hospital Comarcal del Pallars, han iniciat un procés 
de selecció per a la contractació d’un director conjunt.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin procediment ha seguit el Departament per prendre aquesta decisió entre 

entitats amb diferents propietaris i òrgans de gestió?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del 
Consell d’Administració de l’empresa pública Gestió de Serveis 
Sanitaris que gestiona l’Hospital Comarcal del Pallars de la decisió 
de compartir la gerència amb l’Hospital de La Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-07988/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 51074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que el Patro-
nat de la Fundació Sant Hospital (FSH) i l’empresa pública Gestió de Serveis Sani-
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taris (GSS), de la qual depèn l’Hospital Comarcal del Pallars, han iniciat un procés 
de selecció per a la contractació d’un director conjunt.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Consell d’Administració de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris 

ha aprovat la decisió de compartir la Gerència amb l’Hospital de la Seu d’Urgell i el 
Concurs públic que s’ha iniciat? Quan ho va fer?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del 
Patronat de la Fundació Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), 
de compartir la gerència amb l’Hospital Comarcal del Pallars
314-07989/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 51075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que el Patro-
nat de la Fundació Sant Hospital (FSH) i l’empresa pública Gestió de Serveis Sani-
taris (GSS), de la qual depèn l’Hospital Comarcal del Pallars, han iniciat un procés 
de selecció per a la contractació d’un director conjunt.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Patronat de la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell va aprovar la de-

cisió de compartir la Gerència amb l’Hospital de Tremp i el Concurs públic que s’ha 
iniciat? Quan ho va fer?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació per 
part del Departament de Salut del concurs públic per a la gerència 
compartida entre l’Hospital Comarcal del Pallars i l’Hospital de La 
Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-07990/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 51076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.
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El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que el Patro-
nat de la Fundació Sant Hospital (FSH) i l’empresa pública Gestió de Serveis Sani-
taris (GSS), de la qual depèn l’Hospital Comarcal del Pallars, han iniciat un procés 
de selecció per a la contractació d’un director conjunt.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Departament de Salut de la Generalitat va aprovar la decisió de compartir 

la Gerència dels Hospitals de Tremp i La Seu d’Urgell i el Concurs públic que s’ha 
iniciat? Quan ho va fer? Amb quins arguments assistencials es pren aquesta decisió?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments 
jurídics necessaris per a iniciar el concurs públic per a la gerència 
compartida entre l’Hospital Comarcal del Pallars i l’Hospital de La 
Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-07991/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 51077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que el Patro-
nat de la Fundació Sant Hospital (FSH) i l’empresa pública Gestió de Serveis Sani-
taris (GSS), de la qual depèn l’Hospital Comarcal del Pallars, han iniciat un procés 
de selecció per a la contractació d’un director conjunt.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern creu que ha seguit tots els procediments jurídics necessaris per ini-

ciar aquest concurs públic?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
formal previ al concurs públic per a la gerència compartida entre 
l’Hospital Comarcal del Pallars i l’Hospital de La Seu d’Urgell (Alt 
Urgell)
314-07992/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 51078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que el Patro-
nat de la Fundació Sant Hospital (FSH) i l’empresa pública Gestió de Serveis Sani-
taris (GSS), de la qual depèn l’Hospital Comarcal del Pallars, han iniciat un procés 
de selecció per a la contractació d’un director conjunt.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern compta amb l’aprovació formal de totes les entitats implicades a 

través dels respectius òrgans de gestió? No creu que caldria suspendre el procés de 
selecció fins que aquests temes formals estiguin resolts?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i la 
supervisió del nou director conjunt per al Patronat de la Fundació 
Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), i l’empresa pública 
Gestió de Serveis Sanitaris que gestiona l’Hospital Comarcal del 
Pallars
314-07993/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 51079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que el Patro-
nat de la Fundació Sant Hospital (FSH) i l’empresa pública Gestió de Serveis Sani-
taris (GSS), de la qual depèn l’Hospital Comarcal del Pallars, han iniciat un procés 
de selecció per a la contractació d’un director conjunt.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Qui assumirà el cost del nou director? Qui supervisarà la seva gestió?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible conflicte 
d’interessos del nou director conjunt per al Patronat de la Fundació 
Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), i l’empresa pública 
Gestió de Serveis Sanitaris que gestiona l’Hospital Comarcal del 
Pallars (Pallars Jussà)
314-07994/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 51080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que el Patro-
nat de la Fundació Sant Hospital (FSH) i l’empresa pública Gestió de Serveis Sani-
taris (GSS), de la qual depèn l’Hospital Comarcal del Pallars, han iniciat un procés 
de selecció per a la contractació d’un director conjunt.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern no creu que hi pot haver un conflicte d’interessos del nou director al 

representar entitats amb propietaris i realitats diferents?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
en la qualitat assistencial per al Patronat de la Fundació Sant 
Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), i l’empresa pública Gestió 
de Serveis Sanitaris que gestiona l’Hospital Comarcal del Pallars 
(Pallars Jussà) pel fet de compartir director
314-07995/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 51081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que el Patro-
nat de la Fundació Sant Hospital (FSH) i l’empresa pública Gestió de Serveis Sani-
taris (GSS), de la qual depèn l’Hospital Comarcal del Pallars, han iniciat un procés 
de selecció per a la contractació d’un director conjunt.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern no creu que aquesta mesura d’estalvi pot ser un perjudici per amb-

dós Hospitals pel fet de perdre hores de Direcció i afectar a la qualitat assistencial?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
la igualtat entre dones i homes en la contractació del personal dels 
centres finançats amb fons públics
314-07996/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 51135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Pot garantir el Departament d’Ensenyament que no es vulneren drets ni la llei 

efectiva d’igualtat entre dones i homes en l’exercici de contractació de personal dels 
centres finançats amb fons públics?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la restricció de la 
contractació de personal docent als homes en determinats centres
314-07997/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 51136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Està d’acord el Departament d’Ensenyament en què determinats centres res-

tringeixin la contractació de personal docent a homes?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’actuar 
en els centres educatius finançats amb fons públics que discriminin 
per raó de sexe en l’accés a les places de docent
314-07998/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 51137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Pensa actuar el Departament d’Ensenyament si es produeixen casos de discri-

minació en l’accés a la ocupació de docent als centres finançats amb fons públics 
per raó de sexe i es vulnera la llei efectiva d’igualtat entre dones i homes? De quina 
manera?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vacunes de les 
quals no es tenen dosis suficients
314-07999/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 51140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu 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: 
– Quines són les vacunes de les quals no es disposa de dosis suficients?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat davant la manca 
de provisió de determinades vacunes
314-08000/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 51141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu 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: 
– Quines gestions ha fet la Generalitat amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Soci-

als i Igualtat davant la manca de provisió de determinades vacunes?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades davant la manca de provisió de determinades vacunes
314-08001/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 51142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu 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: 
– Quines mesures ha adoptat el Departament de Salut davant la manca de provi-

sió de determinades vacunes?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població afectada 
per la manca de provisió de determinades vacunes
314-08002/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 51143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu 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: 
– Quina és la població afectada per la manca de provisió de determinades vacunes?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps previst per 
a tornar a la normalitat en la provisió de vacunes
314-08003/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 51144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu 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: 
– Quina és la previsió temporal amb què compta el Departament de Salut pel que 

fa al retorn a la normalitat en la provisió de determinades vacunes?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
donada a la població per a fer front a la manca de provisió de 
determinades vacunes
314-08004/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 51145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu 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: 
– Quines accions comunicatives ha dut a terme el Departament de Salut per in-

formar la població sobre les mesures per fer front a la falta de provisió de determi-
nades vacunes?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament del 
nombre de professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques per a 
atendre les trucades arran de la campanya «Creus que has d’anar a 
urgències? Truca al 061»
314-08005/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 51146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu 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 Departament de Salut ha reforçat el nombre de professionals del Sistema 

d’Emergències Mèdiques per atendre les trucades al 061 amb motiu de la campanya 
«Creus que has d’anar a urgències? Truca al 061», iniciada el 4 de febrer de 2017?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques que atenien les 
trucades al 061 en data de l’1 de desembre de 2016
314-08006/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 51147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu 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: 
– Quin era el nombre de professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques des-

tinats a atendre les trucades al 061, a data 1 de desembre de 2016? Quin és el detall, 
desglossat per centre de treball, categoria i torn?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques que atenien les 
trucades al 061 en data del 10 de febrer de 2017
314-08007/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 51148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu 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: 
– Quin és el nombre de professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques des-

tinats a atendre les trucades al 061, a data 10 de febrer de 2017? Quin és el detall, 
desglossat per centre de treball, categoria i torn?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’impressores que es van comprar per als centres de l’Institut Català 
de la Salut el 2014
314-08008/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 51351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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: 
– Quantes impressores es van comprar per als centres de l’Institut Català de la 

Salut durant 2014?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’impressores que es van comprar per als centres de l’Institut Català 
de la Salut el 2015
314-08009/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 51352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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: 
– Quantes impressores es van comprar per als centres de l’Institut Català de la 

Salut durant 2015?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’impressores que es van comprar per als centres de l’Institut Català 
de la Salut el 2016
314-08010/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 51353 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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: 
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– Quantes impressores es van comprar per als centres de l’Institut Català de la 
Salut durant 2016?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del canvi 
massiu d’impressores a les consultes de l’Institut Català de la Salut 
el 2016
314-08011/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 51354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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: 
– Per quin motiu es va fer un canvi massiu d’impressores a les consultes de l’Ins-

titut Català de la Salut el 2016?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concurs públic i 
el cost del canvi d’impressores als centres de l’Institut Català de la 
Salut el 2016
314-08012/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 51355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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: 
– Va haver-hi concurs públic per fer el canvi d’impressores a les consultes de 

l’Institut Català de la Salut el 2016? I al 2015?
En cas d’haver-ho fet, es demana còpia de la convocatòria i de les bases del con-

curs.
– Qui va guanyar aquest concurs?
– Qui es va presentar?
– Quant ha estat el cost del canvi d’impressores fet durant 2016 als centres de 

l’Institut de la Salut? Es demana una comparativa respecte als cinc anys previs?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’agressions a treballadors sanitaris dels centres de l’Institut Català 
de la Salut el 2016
314-08013/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 51356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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: 
– Quantes agressions als treballadors sanitaris va haver-hi als centres de l’Institut 

Català de la Salut durant 2016?
– Es demana una comparativa respecte a anys anteriors?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’agressions a treballadors sanitaris dels centres de l’Institut Català 
de la Salut el 2016 i sobre les actuacions fetes per a protegir-los 
d’aquestes agressions
314-08014/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 51357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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: 
– Quantes agressions als treballadors sanitaris va haver-hi als centres de l’Institut 

Català de la Salut durant 2016, segregat per col·lectius?
Es demana desglossat per centres
– Què s’ha fet per protegir als treballadors de les agressions als centres sanitaris 

durant 2016?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de 
l’Administració amb relació a les agressions als treballadors sanitaris 
dels centres de l’Institut Català de la Salut
314-08015/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 51358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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: 
– Quin paper té l’administració en termes legals, en relació a les agressions als 

treballadors sanitaris que hi ha hagut als centres de l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges que han necessitat una baixa laboral després d’haver patit 
una agressió en un centre sanitari el 2016
314-08016/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 51359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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: 
– Quants metges han necessitat una baixa laboral secundària a una agressió din-

tre d’un centre sanitari durant 2016?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’infermers que han necessitat una baixa laboral secundària després 
d’haver patit una agressió en un centre sanitari el 2016
314-08017/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 51360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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: 
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– Quantes infermeres han necessitat una baixa laboral secundària a una agressió 
dintre d’un centre sanitari durant 2016?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’auxiliars 
i zeladors que han necessitat una baixa laboral secundària després 
d’haver patit una agressió en un centre sanitari el 2016
314-08018/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 51361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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: 
– Quants auxiliars i zeladors han necessitat una baixa laboral secundària a una 

agressió dintre d’un centre sanitari durant 2016?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips 
d’assessorament tècnic en l’àmbit de família i l’emplaçament
314-08019/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos equipos de EATAF (Equip d’assessorament tècnic àmbit familiar) 

existen actualmente en Catalunya y donde están situados?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors que componen els equips d’assessorament tècnic en 
l’àmbit de família
314-08020/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos trabajadores componen cada uno de los equipos de EATAF (Equip 

d’assessorament tècnic àmbit familiar) existentes en Catalunya? Se solicita el des-
glose en cada uno de ellos.

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de professionals que hi ha entre els treballadors dels equips 
d’assessorament tècnic en l’àmbit de família
314-08021/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– De los trabajadores que componen cada uno de los equipos de EATAF (Equip 

d’assessorament tècnic àmbit familiar) existentes en Catalunya, ¿cuantos profesio-
nales hay en cada uno de ellos? Se solicita el desglose en cada uno de los equipos 
existentes.

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualificació dels 
professionals que hi ha en els equips d’assessorament tècnic en 
l’àmbit de família
314-08022/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Se solicita el desglose de la calificación profesional de cada uno de los profesi-

onales que componen cada uno de los equipos de EATAF (Equip d’assessorament 
tècnic àmbit familiar) existentes en Catalunya.

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura i 
l’organització funcional dels equips d’assessorament tècnic en 
l’àmbit de família
314-08023/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la estructuración y organización funcional que tienen los equipos de 

EATAF (Equip d’assessorament tècnic àmbit familiar)?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts de trobada 
per a l’optimització del funcionament de famílies amb conflictes 
judicials que hi ha a cada província
314-08024/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Existen espacios para optimizar el funcionamiento de las familias con con-
flictos judiciales de separaciones, custodias de menores y régimen de visitas, popu-
larmente conocidos como «punts de trobada»?

– Si es así, ¿cuántos hay en cada provincia?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i 
l’emplaçament dels punts de trobada per a l’optimització del 
funcionament de famílies amb conflictes en el règim de visites 
que hi ha a Barcelona i la seva província
314-08025/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Si existen los espacios de optimización de funcionamiento de familias con 

conflictos en régimen de visitas popularmente conocidos como «punts de trobada», 
¿dónde están situados en Barcelona y su provincia? ¿cuántos hay?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i 
l’emplaçament dels punts de trobada per a l’optimització del 
funcionament de famílies amb conflictes en el règim de visites 
que hi ha a Girona i la seva província
314-08026/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Si existen los espacios de optimización de funcionamiento de familias con 

conflictos en régimen de visitas popularmente conocidos como «punts de trobada», 
¿dónde están situados en Girona y su provincia? ¿cuántos hay?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i 
l’emplaçament dels punts de trobada per a l’optimització del 
funcionament de famílies amb conflictes en el règim de visites 
que hi ha a Tarragona i la seva província
314-08027/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Si existen los espacios de optimización de funcionamiento de familias con 

conflictos en régimen de visitas popularmente conocidos como «punts de trobada», 
¿dónde están situados en Tarragona y su provincia? ¿cuántos hay?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i 
l’emplaçament dels punts de trobada per a l’optimització del 
funcionament de famílies amb conflictes en el règim de visites 
que hi ha a Lleida i la seva província
314-08028/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Si existen los espacios de optimización de funcionamiento de familias con 

conflictos en régimen de visitas popularmente conocidos como «punts de trobada», 
¿dónde están situados en Lleida y su provincia? ¿cuántos hay?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions del ple de l’Observatori Català de la Justícia el 2015
314-08029/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas veces se ha reunido en pleno el Observatori Català de la Justícia du-

rante el año 2015?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions de la comissió permanent de l’Observatori Català de la 
Justícia el 2015
314-08030/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas veces se ha reunido la comisión permanente del Observatori Català 

de la Justícia durante el año 2015?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions del ple de l’Observatori Català de la Justícia el 2016
314-08031/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas veces se ha reunido en pleno el Observatori Català de la Justícia du-

rante el año 2016?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions de la comissió permanent de l’Observatori Català de la 
Justícia el 2015
314-08032/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas veces se ha reunido la comisión permanente del Observatori Català 

de la Justícia durante el año 2016?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’objecte 
d’estudi de les comissions i els grups de treball que es van crear el 
2015 per a elaborar propostes d’actuació en l’àmbit judicial
314-08033/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Durante el año 2015 se crearon comisiones y/o grupos de trabajo para elaborar 

propuestas de actuación en el ámbito judicial?
En caso afirmativo, 
– ¿Cuántas comisiones y/o grupos de trabajo se crearon?
– ¿Qué objetivo o estudio tenía cada una de las comisiones y/o grupo de trabajo?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’objecte 
d’estudi de les comissions i els grups de treball que es van crear el 
2016 per a elaborar propostes d’actuació en l’àmbit judicial
314-08034/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Durante el año 2016 se crearon comisiones y/o grupos de trabajo para elaborar 

propuestas de actuación en el ámbito judicial?
En caso afirmativo, 
– ¿Cuántas comisiones y/o grupos de trabajo se crearon?
– ¿Qué objetivo o estudio tenía cada una de las comisiones y/o grupo de trabajo?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de treball 
elaborat i aprovat pel ple de l’Observatori Català de la Justícia el 
2015
314-08035/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha elaborado y aprobado por el pleno del Observatori Català de la Justícia 

algún informe de trabajo durante el año 2015?
En caso afirmativo, se solicita copia del mismo.

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de treball 
elaborat i aprovat pel ple de l’Observatori Català de la Justícia el 2016
314-08036/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha elaborado y aprobado por el pleno del Observatori Català de la Justícia 

algún informe de trabajo durante el año 2016?
En caso afirmativo, se solicita copia del mismo.

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del 
Registre unificat de maltractament infantil en els hospitals
314-08037/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Por orden 276/07 de 18 de julio se creó en Catalunya el Registro Unificado de 

Maltrato Infantil; 
– ¿Se ha puesto en práctica este Registro en los hospitales, públicos y privados, 

de Catalunya?
En caso afirmativo, 
– ¿se traslada periódicamente este Registro a las comisarías de Mossos d’Es-

quadra?
– ¿con qué periodicidad?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament 
del Registre unificat de maltractament infantil en els centres 
d’ensenyament
314-08038/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Por orden 276/07 de 18 de julio se creó en Catalunya el Registro Unificado de 

Maltrato Infantil; 
– ¿Se ha puesto en práctica este registro en todos los centros de enseñanza de 3 

a 18 años de Catalunya, ya sean públicos, privados o concertados?
En caso afirmativo, 
– ¿se traslada periódicamente este Registro a las comisarías de Mossos d’Es-

quadra?
– ¿con qué periodicidad?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del 
Registre unificat de maltractament infantil en les llars d’infants
314-08039/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Por orden 276/07 de 18 de julio se creó en Catalunya el Registro Unificado de 

Maltrato Infantil; 
– ¿Se ha puesto en práctica este registro en todas las guarderías de Catalunya, ya 

sean públicas, privadas o concertadas?
En caso afirmativo, 
– ¿se traslada periódicamente este Registro a las comisarías de Mossos d’Es-

quadra?
– ¿con qué periodicidad?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del 
Registre unificat de maltractament infantil en els centres esportius i 
d’oci infantil i juvenil
314-08040/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Por orden 276/07 de 18 de julio se creó en Catalunya el Registro Unificado de 

Maltrato Infantil; 
– ¿Se ha puesto en práctica este registro en centros deportivos y de ocio infantil 

y juvenil de Catalunya?
En caso afirmativo, 
– ¿se traslada periódicamente este Registro a las comisarías de Mossos d’Es-

quadra?
– ¿con qué periodicidad?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del 
Registre unificat de maltractament infantil en les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra
314-08041/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Por orden 276/07 de 18 de julio se creó en Catalunya el Registro Unificado de 

Maltrato Infantil; 
– ¿Se ha puesto en práctica este registro en todas las comisarías de Mossos d’Es-

quadra de Catalunya?
En caso afirmativo, 
– ¿con qué periodicidad?
– ¿se traslada este Registro a los hospitales de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d’un 
mòdul de suport de gestió de riscos als hospitals
314-08042/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha instalado el Modulo de apoyo de Gestión de Riesgos en todos los hos-

pitales de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d’un 
mòdul de suport de gestió de riscos als centres d’ensenyament per a 
infants i adolescents de tres a divuit anys
314-08043/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha instalado el Modulo de apoyo de Gestión de Riesgos en todos los cen-

tros de enseñanza de 3 a 18 años de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d’un 
mòdul de suport de gestió de riscos als centres esportius i als 
centres d’oci per a menors
314-08044/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Se haya instalado el Modulo de Apoyo de Gestión de Riesgos en todos los 
centros de ocio de menores y centros deportivos de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d’un 
mòdul de suport de gestió de riscos a les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
314-08045/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha instalado el Modulo de apoyo de gestión de riesgos en todas las comi-

sarías de Mossos d’Esquadra de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d’un 
mòdul de suport de gestió de riscos a les llars d’infants
314-08046/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha instalado el Modulo de apoyo de gestión de riesgos en todas las guar-

derías públicas y privadas de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trasllats diaris 
d’interns del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona a la Ciutat de 
la Justícia entre el gener del 2016 i el gener del 2017
314-08047/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuántos traslados diarios de internos que se encuentran en la prisión Modelo 

se efectuaron entre enero de 2016 y enero de 2017 en vehículos de Mossos d’Esqua-
dra hasta la ciudad de la Justicia de Barcelona? Se solicita información desglosada 
por mes

– ¿Cuántos incidentes hubo en dichos traslados? Se solicita información desglo-
sada por mes

– ¿Qué duración en tiempo tienen esos traslados?
– ¿Cuál es la media de internos que suelen ir dentro del vehículo que los trasla-

da?
– ¿Cuántos efectivos de los Mossos d’Esquadra suelen ir dentro del vehículo que 

traslada a los internos?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del conveni signat entre la Generalitat i el Col·legi de Registradors 
de Catalunya per a ajudar a liquidar els impostos cedits de 
transmissions patrimonials, donacions i successions
314-08048/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Generalitat y el Colegio de Registradores de la Propiedad tienen firmado un 

convenio por el cual los Registradores ayudan a liquidar los impuestos cedidos de 
Transmisiones Patrimoniales, Donaciones y Sucesiones.

– ¿En qué fecha finaliza el presente contrato?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació al 
Col·legi de Registradors de Catalunya de la intenció de rescindir-
li el conveni que té signat amb la Generalitat per a ajudar a liquidar 
els impostos cedits de transmissions patrimonials, donacions i 
successions
314-08049/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Generalitat y el Colegio de Registradores de la Propiedad tienen firmado un 

convenio por el cual los Registradores ayudan a liquidar los impuestos cedidos de 
Transmisiones Patrimoniales, Donaciones y Sucesiones.

– ¿Ha remitido el Govern notificación a los Registradores de la Propiedad con el 
objetivo de adelantar la rescisión del contrato firmado entre ambos?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data avançada 
de rescissió del conveni signat entre la Generalitat i el Col·legi de 
Registradors de Catalunya per a ajudar a liquidar els impostos cedits 
de transmissions patrimonials, donacions i successions
314-08050/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Generalitat y el Colegio de Registradores de la Propiedad tienen firmado un 

convenio por el cual los Registradores ayudan a liquidar los impuestos cedidos de 
Transmisiones Patrimoniales, Donaciones y Sucesiones.

– ¿A qué fecha se ha adelantado la rescisión de este convenio?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs



BOPC 340
24 de febrer de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 171 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indemnitzacions 
per l’incompliment del conveni signat entre la Generalitat i el Col·legi 
de Registradors de Catalunya per a ajudar a liquidar els impostos 
cedits de transmissions patrimonials, donacions i successions
314-08051/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Generalitat y el Colegio de Registradores de la Propiedad tienen firmado un 

convenio por el cual los Registradores ayudan a liquidar los impuestos cedidos de 
Transmisiones Patrimoniales, Donaciones y Sucesiones. Esta rescisión de convenio 
con anterioridad a su fecha natural de finalización, generará indemnizaciones por 
incumplimiento de contrato.

– ¿Qué cantidades suponen esas indemnizaciones por incumplimiento de con-
trato?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com 
gestionarà la Generalitat els impostos de transmissions patrimonials, 
donacions i successions
314-08052/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Generalitat y el Colegio de Registradores de la Propiedad tienen firmado un 

convenio por el cual los Registradores ayudan a liquidar los impuestos cedidos de 
Transmisiones Patrimoniales, Donaciones y Sucesiones.

– ¿Cómo gestionará la Generalitat los impuestos de Transmisiones Patrimonia-
les, Donaciones y Sucesiones?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els treballadors 
del registres de la propietat que liquiden els impostos de 
transmissions patrimonials, donacions i successions perdran llurs 
llocs de treball
314-08053/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Generalitat y el Colegio de Registradores de la Propiedad tienen firmado un 

convenio por el cual los Registradores ayudan a liquidar los impuestos cedidos de 
Transmisiones Patrimoniales, Donaciones y Sucesiones.

– ¿Los trabajadores que en la actualidad liquidan esos impuestos en las oficinas 
liquidadoras de los Registros perderán su puesto de trabajo o serán integrados en el 
Departamento de la Generalitat que efectue el trabajo de liquidación de impuestos?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei 
del conveni signat amb el Col·legi de Registradors de Catalunya per a 
ajudar a liquidar els impostos cedits de transmissions patrimonials, 
donacions i successions el 2015
314-08054/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Generalitat y el Colegio de Registradores de la Propiedad tienen firmado un 

convenio por el cual los Registradores ayudan a liquidar los impuestos cedidos de 
Transmisiones Patrimoniales, Donaciones y Sucesiones.

– ¿Qué coste anual tuvo este Servicio a través de los Registradores para el año 
2015?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei 
del conveni signat amb el Col·legi de Registradors de Catalunya per a 
ajudar a liquidar els impostos cedits de transmissions patrimonials, 
donacions i successions el 2016
314-08055/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Generalitat y el Colegio de Registradores de la Propiedad tienen firmado un 

convenio por el cual los Registradores ayudan a liquidar los impuestos cedidos de 
Transmisiones Patrimoniales, Donaciones y Sucesiones.

– ¿Qué coste anual tuvo este Servicio a través de los Registradores para el año 
2016?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost previst 
per a gestionar la liquidació dels impostos cedits de transmissions 
patrimonials, donacions i successions
314-08056/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 51400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Generalitat y el Colegio de Registradores de la Propiedad tienen firmado un 

convenio por el cual los Registradores ayudan a liquidar los impuestos cedidos de 
Transmisiones Patrimoniales, Donaciones y Sucesiones.

– ¿Qué coste anual se ha previsto que tendrá cuando este Servicio lo realice el 
Departamento de la Generalitat al que sea asignado?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració de la 
Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la transfòbia 
i la bifòbia, als centres educatius finançats amb fons públics
314-08057/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 51462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Pot garantir el Departament d’Ensenyament que no es vulnera la Llei 11/2014 

per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
eradicar l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia en els centres educatius finançats 
amb fons públics de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferiment de llibres 
homòfobs en determinats centres finançats amb fons públics
314-08058/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 51463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Està d’acord el Departament d’Ensenyament en que en determinats centres fi-

nançats amb fons públics s’ofereixin llibres homòfobs?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha demanat 
explicacions o obert expedient a algun centre finançat amb fons 
públics que hagi ofert llibres homòfobs
314-08059/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 51464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Ha demanat explicacions o obert expedient a algun centre amb motiu que en 

determinats centres finançats amb fons públics s’ofereixin llibres homòfobs?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del 
Departament d’Ensenyament en casos de discriminació i de 
vulneració de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, als centres educatius finançats 
amb fons públics
314-08060/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 51465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Pensa actuar el Departament d’Ensenyament si es produeixen casos de discri-

minació i de vulneració de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la transfòbia i la 
bifòbia en els centres educatius finançats amb fons públics de Catalunya? De quina 
manera?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de platges amb servei de socorrisme a la província de Barcelona
	314-05973/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de platges amb servei de socorrisme a la província de Tarragona
	314-05974/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de platges amb servei de socorrisme a la província de Girona
	314-05975/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals per ofegament a les platges de la província de Barcelona els darrers cinc anys
	314-05976/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals per ofegament a les platges de la província de Tarragona els darrers cinc anys
	314-05977/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes mortals per ofegament a les platges de la província de Girona els darrers cinc anys
	314-05978/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de platges de la província de Barcelona amb casos de morts per ofegament segons si tenien servei de salvament i socorrisme o no en tenien
	314-05979/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de platges de la província de Tarragona amb casos de morts per ofegament segons si tenien servei de salvament i socorrisme o no en tenien
	314-05980/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de platges amb servei de salvament i socorrisme o sense
	314-05982/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de les filtracions d’aigua a l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
	314-06653/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració econòmica dels desperfectes causats per filtracions d’aigua a l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
	314-06654/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps previst per a reparar els desperfectes causats per filtracions d’aigua a l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
	314-06655/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions que els desperfectes causats per filtracions d’aigua produiran al CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
	314-06656/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exigència de responsabilitats pels desperfectes causats per filtracions d’aigua a l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
	314-06657/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parts que han tingut lloc a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, els darrers cinc anys
	314-06671/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els parts que han tingut lloc a la banyera per a parts de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida
	314-06672/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Programa de continuïtat d’intervenció sociosanitària dirigit a consumidors de drogues en situació d’exclusió social fins al setembre del 2015
	314-06696/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses en el Programa de continuïtat d’intervenció sociosanitària dirigit a consumidors de drogues en situació d’exclusió social en data del 30 de setembre de 2015
	314-06697/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions preventives per a reduir l’impacte del consum de drogues
	314-06698/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses en les intervencions preventives per a reduir l’impacte del consum de drogues
	314-06699/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions d’intervencions preventives previstes del 30 de setembre al 31 de desembre de 2016
	314-06700/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions d’intervencions sociosanitàries previstes del 30 de setembre al 31 de desembre de 2016
	314-06701/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vacunes que s’han administrat a les escoles els darrers cinc anys
	314-06752/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vacunes que s’han administrat els darrers cinc anys a cada província
	314-06753/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de cobertura pel que fa a vacunes a les escoles
	314-06754/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels servidors informàtics de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després dels problemes de programació del dia 18 d’octubre de 2016
	314-06757/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació de la notícia relativa a la denúncia dels dos convenis en vigor amb els registradors de la propietat
	314-06849/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els representants dels treballadors de les oficines liquidadores
	314-06850/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya
	314-06851/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de les tasques de gravació i digitalització de la documentació per l’Agència Tributària de Catalunya
	314-06852/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té els recursos necessaris per a assumir la gestió dels impostos cedits
	314-06853/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat que té l’Agència Tributària de Catalunya d’assumir la gestió integral de les tasques encomanades als registradors de la propietat
	314-06854/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de parotiditis infecciosa a la Universitat Politècnica de Catalunya el 2016
	314-06908/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun pla per a prevenir nous casos de parotiditis infecciosa
	314-06909/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en contacte amb les famílies de les víctimes de les inundacions d’Agramunt (Urgell) del 2 i el 3 de novembre de 2015
	314-06937/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases d’infants
	314-07008/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària anual que rep cada casa d’infants
	314-07009/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de les cases d’infants
	314-07010/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ocupades i lliures de les cases d’infants
	314-07011/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases d’infants gestionades per entitats privades
	314-07012/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que gestionen les cases d’infants
	314-07013/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres residencials d’acció educativa
	314-07014/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que rep cada centre residencial d’acció educativa
	314-07015/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que gestionen els centres residencials d’acció educativa
	314-07016/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats privades, públiques i concertades que gestionen els centres residencials d’acció educativa
	314-07017/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places que ofereix cada centre residencial d’acció educativa
	314-07018/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ocupades dels centres residencials d’acció educativa
	314-07019/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de cada centre residencial d’acció educativa
	314-07020/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes i el sou mitjà dels treballadors dels centres residencials d’acció educativa
	314-07021/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports assignats a la Generalitat del Programa operatiu d’ocupació juvenil del Fons social europeu per al Regne d’Espanya
	314-07030/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consignacions dels imports del programa operatiu assignats a la Generalitat per la Unitat Administradora del Fons Social Europeu
	314-07031/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries vinculades al Programa operatiu de la garantia juvenil
	314-07032/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’execució de cada acció vinculada al Programa operatiu per a Espanya de la iniciativa juvenil del Fons social europeu
	314-07033/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de pagament i de justificació de cada acció vinculada al Programa operatiu per a Espanya de la iniciativa juvenil del Fons social europeu
	314-07034/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc de descompromís per la regla n+2 del Fons social europeu per als exercicis 2014 i 2015
	314-07035/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de les accions i els programes posats en marxa en el marc de la garantia juvenil
	314-07036/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa de cobertura dels programes de garantia juvenil
	314-07037/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de joves en situació positiva sis mesos després d’haver participat en el Programa de garantia juvenil
	314-07038/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut del fons de formació contínua de la Seguretat Social el 2015
	314-07084/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut del fons de formació contínua de la Seguretat Social el 2016
	314-07085/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del fons de formació contínua de la Seguretat Social destinat a les activitats de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya el 2015
	314-07086/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del fons de formació contínua de la Seguretat Social destinat a les activitats de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya el 2016
	314-07087/11
	Resposta del Govern

	Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre els programes de formació contínua del personal de les universitats el 2015 i 2016
	314-07088/11 a 314-07147/11
	Resposta conjunta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consorcis i les entitats en què participen el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut o l’Institut Català de la Salut
	314-07169/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a ajudar les famílies que siguin desnonades
	314-07175/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics destinats a pal·liar els efectes de la pobresa energètica
	314-07179/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que s’han acollit als ajuts per a pal·liar els efectes de la pobresa energètica
	314-07180/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats amb companyies subministradores de serveis bàsics per a afrontar els problemes econòmics derivats de la pobresa energètica i el subministrament d’aigua
	314-07183/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a aprovar el reglament que desplega la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
	314-07184/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abonament directe a les companyies subministradores de serveis energètics de despeses que els usuaris no han abonat
	314-07185/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes establerts amb l’Administració local per a gestionar els recursos econòmics destinats a la pobresa energètica
	314-07186/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte que es posarà en marxa a l’aeroport de Lleida-Alguaire
	314-07247/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dependències de l’Escola Industrial de Barcelona que quedaran lliures després del trasllat al Campus Diagonal-Besòs
	314-07318/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista d’espera i el temps necessari per a ésser ateses per a fer un tractament de fecundació in vitro a la sanitat pública en data del desembre del 2016
	314-07427/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista d’espera i el temps necessari per a ésser ateses per a fer un tractament d’inseminació artificial a la sanitat pública en data del desembre del 2016
	314-07428/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a fer un tractament de reproducció humana assistida als hospitals de la Vall d’Hebron, Trueta i Clínic i a la Clínica Puigvert en data del desembre del 2016
	314-07429/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de les llistes d’espera per a fer un tractament de reproducció humana assistida a conseqüència de l’ampliació del dret a les dones solteres i lesbianes
	314-07430/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista d’espera a Lleida derivades de l’Hospital Arnau de Vilanova a l’Hospital de la Vall d’Hebron per a fer un tractament de reproducció humana assistida del 2010 ençà
	314-07431/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han tingut una primera visita per infertilitat a l’Hospital Arnau de Vilanova i han fet un tractament i el nombre de persones que ha desistit a causa de la llista d’espera, del 2010
	314-07432/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera de quatre anys de què informa l’Hospital Arnau de Vilanova per a tractaments de fertilitat si el web del departament diu que la llista més llarga era, en data del desembre del 2015, de tre
	314-07433/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital a Israel el novembre del 2016
	314-07527/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament de l’aplicació Cobertura Mòbil promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
	314-07528/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el titular de l’encàrrec per al desenvolupament de l’aplicació Cobertura Mòbil promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
	314-07529/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació contractual amb l’Administració de la Generalitat del titular de l’encàrrec per al desenvolupament de l’aplicació Cobertura Mòbil promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i
	314-07530/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aplicació Cobertura Mòbil promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
	314-07531/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les utilitats de l’aplicació Cobertura Mòbil promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
	314-07532/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de la dotació econòmica als ens locals per a les polítiques d’acollida en immigració
	314-07658/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’altres formes de finançament, ajuts o subvencions per a reforçar les capacitats dels col·lectius migrants
	314-07659/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona
	314-07665/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona
	314-07666/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona
	314-07667/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona
	314-07668/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona
	314-07669/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Brians 1
	314-07670/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Brians 2
	314-07671/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert de Tarragona
	314-07672/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert de Lleida
	314-07673/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert de Girona
	314-07674/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Quatre Camins
	314-07675/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Lledoners
	314-07676/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Mas Enric
	314-07677/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari Ponent
	314-07678/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d’ocupació de les places del Centre Penitenciari de Terrassa
	314-07679/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que la calefacció de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, ha funcionat correctament
	314-07684/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el sistema d’aigua calenta de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, ha funcionat correctament
	314-07685/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dia des del qual té constància de les fallades en els sistemes de calefacció i aigua calenta de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona
	314-07686/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, va estar sense aigua calenta
	314-07687/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a casos de fallada de la calefacció i el sistema d’aigua calenta en residències per a gent gran
	314-07688/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions tingudes amb la direcció de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, i amb els responsables municipals
	314-07689/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions proposades pel Servei d’Inspecció i Registre per a solucionar els problemes de climatització de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona
	314-07690/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una afirmació de l’Associació Catalana d’Afectats per les Residències sobre la manca de calefacció i aigua calenta a la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona
	314-07691/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als usuaris de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, i a llurs familiars sobre la situació de manca d’aigua calenta i calefacció
	314-07692/11
	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 procés de confluència de redaccions
	322-00120/11
	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 programació dels mitjans de la Corporació
	322-00121/11
	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
	322-00122/11
	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 signatura del contracte programa
	322-00123/11
	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’audiència dels canals de la Corporació
	322-00124/11
	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 compliment de la Moció 74/XI, sobre l’espai català de comunicació audiovisual
	322-00125/11
	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 corresponsalia de la Catalunya Nord
	322-00126/11
	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’evolució de les corresponsalies internacionals
	322-00127/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els convenis col·lectius
	322-00128/11
	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 tractament informatiu de l’actualitat política
	322-00129/11
	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 de Televisió de Catalunya
	322-00130/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la retransmissió del Gran Concert per a les Persones Refugiades
	323-00093/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les audiències de Televisió de Catalunya
	323-00094/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els programes de Televisió de Catalunya
	323-00095/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la retransmissió del concert de la Giorquestra del 5 de febrer de 2017 i sobre el paper de Catalunya Música en el foment del teixit musical
	323-00096/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la priorització en la compra de drets esportius
	323-00097/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el reconeixement dels Premis Enderrock 2017 - XIX Premis de la Música Catalana al canal Super3
	323-00098/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els nous programes d’entreteniment i ficció
	323-00099/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la previsió de fomentar i millorar el servei a la carta
	323-00100/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la recepció de les noves aplicacions per part dels usuaris
	323-00101/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l’objectiu de la nova graella digital
	323-00102/11
	Substanciació



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25. Preguntes al Govern
	2.25.05. Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords de programació escolars a què es va arribar en la comissió mixta entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Comarques i Federació d
	310-00178/11
	Decaïment



	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 les persones en situació de dependència
	310-00173/11
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les condicions de treball al 061 i el funcionament d’aquest servei
	310-00174/11
	Anunci: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pacte de govern amb la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
	310-00175/11
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades fiscals
	310-00176/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància i l’adolescència
	310-00177/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords de programació escolars a què es va arribar en la comissió mixta entre el Departament d’Ensenyaments i les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Comarques i Federació 
	310-00178/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies de suport i ajuts per a fomentar la competitivitat i la sostenibilitat del sector agroalimentari i el desenvolupament econòmic, social i ambiental del medi rural
	310-00179/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat d’execució del Corredor Mediterrani
	310-00180/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc Natural del Montseny
	310-00181/11
	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
	317-00116/11
	Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00117/11
	Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00118/11
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00119/11
	Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00120/11
	Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	317-00121/11
	Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost anual del servei prestat pels Bombers de la Generalitat a l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2013 i el 2014
	311-00643/11
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del servei prestat per l’empresa Falck a l’aeroport de Lleida-Alguaire del 2015 ençà
	311-00644/11
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per la consellera d’Ensenyament per a garantir els drets de tots els estudiants, després d’un informe del síndic de greuges sobre la vulneració dels drets d’alguns infants
	311-00651/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes pel Departament d’Ensenyament per a garantir la protecció dels menors en situació de vulnerabilitat, que segons un informe del síndic de greuges no està garantida
	311-00652/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals no s’ha assegurat la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment del pluralisme, la inclusió i la cohesió social i sobre les accions del Departament d’Ensenyame
	311-00653/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes pel Departament d’Ensenyament perquè no es tornin a repetir situacions d’assetjament com la patida per alumnes a qui han atorgat el 25% de les classes en llengua espanyola 
	311-00654/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures preses per a determinar l’autoria de la filtració als mitjans de comunicació de la informació que va permetre la identificació dels alumnes de l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (N
	311-00655/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals el Departament d’Ensenyament no va vetllar per mantenir l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), i els seus alumnes separats del conflicte arran del cas de la famí
	311-00656/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acceptació per la consellera d’Ensenyament i el suport del Govern, en un sistema educatiu plurilingüe, de manifestacions d’escoles en defensa del monolingüisme
	311-00657/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals el Departament d’Ensenyament no va vetllar per mantenir l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), separada del conflicte arran del cas de la família que havia deman
	311-00658/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals el Departament d’Ensenyament no va actuar per protegir els dos alumnes de l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), que havien demanat de rebre els 25% de les class
	311-00659/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes del Departament d’Ensenyament perquè no es tornin a repetir fets com els de l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), i l’Escola Santa Anna, de Mataró (Maresme)
	311-00660/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del nombre d’ambulàncies accidentades durant el servei el 2016
	311-00661/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del nombre d’ambulàncies accidentades durant el servei el 2016 per províncies
	311-00662/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del nombre d’ambulàncies accidentades durant el servei en el període 2010-2015
	311-00663/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del nombre d’informes sobre les ambulàncies accidentades durant el servei
	311-00664/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l’elevada sinistralitat de les ambulàncies
	311-00665/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració de la sinistralitat de les ambulàncies noves
	311-00666/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració de la possible relació entre els accidents d’ambulàncies i la inestabilitat laboral
	311-00667/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’anàlisi entre la sinistralitat de les ambulàncies i la formació dels conductors
	311-00668/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del nombre de pacients implicats en accidents de trànsit de les ambulàncies
	311-00669/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració de les conseqüències per als pacients dels accidents de trànsit de les ambulàncies
	311-00670/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ambulàncies pediàtriques i el potencial que tenen de millorar el servei d’emergències
	311-00671/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les resolucions 515/VIII i 647/X, sobre les necessitats específiques dels infants afectats per les malalties que La Marató de TV3 vol combatre en cada edició
	311-00672/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els fons recaptats per La Marató de TV3 destinats a projectes de recerca de les malalties que afecten específicament la població infantil en el període 2009-2016
	311-00673/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual ha decidit aturar el concurs d’oxigenoteràpia i convocar-ne un de nou el febrer del 2017
	311-00674/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es va convocar el concurs d’oxigenoteràpia l’octubre del 2015
	311-00675/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de concursos que es van convocar en el període en què no hi havia Govern
	311-00676/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa que justifica la possible variabilitat en la prescripció de teràpia respiratòria domiciliària
	311-00677/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’increment de tractaments de teràpia respiratòria domiciliària
	311-00678/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona
	314-07981/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació urbanística, la situació jurídica i la titularitat dels terrenys del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona
	314-07982/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona
	314-07983/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Govern de Mali s’ha posat en contacte amb la Generalitat amb relació a la presència d’un representant d’Azawad en la conferència del president en el Parlament Europeu del 24 de gener de 2017
	314-07984/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya s’ha posat en contacte amb la Generalitat amb relació a la presència d’un representant d’Azawad en la conferència del president en el Parlament Europeu del 24 de g
	314-07985/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió de contractar un director conjunt per al Patronat de la Fundació Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris que gestiona l’Hospital Comarcal de
	314-07986/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment seguit per a prendre la decisió de contractar un director conjunt per al Patronat de la Fundació Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris
	314-07987/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del Consell d’Administració de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris que gestiona l’Hospital Comarcal del Pallars de la decisió de compartir la gerència amb l’Hospital de La Seu d’Urgell 
	314-07988/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del Patronat de la Fundació Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), de compartir la gerència amb l’Hospital Comarcal del Pallars
	314-07989/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació per part del Departament de Salut del concurs públic per a la gerència compartida entre l’Hospital Comarcal del Pallars i l’Hospital de La Seu d’Urgell (Alt Urgell)
	314-07990/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments jurídics necessaris per a iniciar el concurs públic per a la gerència compartida entre l’Hospital Comarcal del Pallars i l’Hospital de La Seu d’Urgell (Alt Urgell)
	314-07991/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment formal previ al concurs públic per a la gerència compartida entre l’Hospital Comarcal del Pallars i l’Hospital de La Seu d’Urgell (Alt Urgell)
	314-07992/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i la supervisió del nou director conjunt per al Patronat de la Fundació Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris que gestiona l’Hospital Comarca
	314-07993/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible conflicte d’interessos del nou director conjunt per al Patronat de la Fundació Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris que gestiona l’Hospi
	314-07994/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en la qualitat assistencial per al Patronat de la Fundació Sant Hospital, de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris que gestiona l’Hospital Comarcal d
	314-07995/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la igualtat entre dones i homes en la contractació del personal dels centres finançats amb fons públics
	314-07996/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la restricció de la contractació de personal docent als homes en determinats centres
	314-07997/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’actuar en els centres educatius finançats amb fons públics que discriminin per raó de sexe en l’accés a les places de docent
	314-07998/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vacunes de les quals no es tenen dosis suficients
	314-07999/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat davant la manca de provisió de determinades vacunes
	314-08000/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant la manca de provisió de determinades vacunes
	314-08001/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població afectada per la manca de provisió de determinades vacunes
	314-08002/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps previst per a tornar a la normalitat en la provisió de vacunes
	314-08003/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada a la població per a fer front a la manca de provisió de determinades vacunes
	314-08004/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament del nombre de professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques per a atendre les trucades arran de la campanya «Creus que has d’anar a urgències? Truca al 061»
	314-08005/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques que atenien les trucades al 061 en data de l’1 de desembre de 2016
	314-08006/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques que atenien les trucades al 061 en data del 10 de febrer de 2017
	314-08007/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’impressores que es van comprar per als centres de l’Institut Català de la Salut el 2014
	314-08008/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’impressores que es van comprar per als centres de l’Institut Català de la Salut el 2015
	314-08009/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’impressores que es van comprar per als centres de l’Institut Català de la Salut el 2016
	314-08010/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del canvi massiu d’impressores a les consultes de l’Institut Català de la Salut el 2016
	314-08011/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concurs públic i el cost del canvi d’impressores als centres de l’Institut Català de la Salut el 2016
	314-08012/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions a treballadors sanitaris dels centres de l’Institut Català de la Salut el 2016
	314-08013/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions a treballadors sanitaris dels centres de l’Institut Català de la Salut el 2016 i sobre les actuacions fetes per a protegir-los d’aquestes agressions
	314-08014/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’Administració amb relació a les agressions als treballadors sanitaris dels centres de l’Institut Català de la Salut
	314-08015/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges que han necessitat una baixa laboral després d’haver patit una agressió en un centre sanitari el 2016
	314-08016/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infermers que han necessitat una baixa laboral secundària després d’haver patit una agressió en un centre sanitari el 2016
	314-08017/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’auxiliars i zeladors que han necessitat una baixa laboral secundària després d’haver patit una agressió en un centre sanitari el 2016
	314-08018/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips d’assessorament tècnic en l’àmbit de família i l’emplaçament
	314-08019/11
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors que componen els equips d’assessorament tècnic en l’àmbit de família
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