
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista per a desenvo-
lupar la fase 2 de les reformes de l’Hospital de Bellvitge
314-06825/11
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis per a la inversió de la 
fase 2 de les reformes de l’Hospital de Bellvitge
314-06826/11
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fixació de l’activitat i la contra-
prestació econòmica del sector concertat de la salut per al 2016
314-07309/11
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels imports que es 
deuen al sector concertat de la salut
314-07310/11
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagament amb 
el sector concertat de la salut en data del 31 d’octubre de 2016
314-07311/11
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mètodes que proposarà al Go-
vern de l’Estat per a poder fer unes proves de matemàtiques, ciències, llengua es-
panyola i llengua anglesa homologables entre comunitats autònomes
314-07380/11
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es deixa 
triar la llengua per a fer les proves PISA
314-07381/11
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats i les mesures per al 
millorament de l’aprenentatge dels alumnes catalans en matemàtiques i ciències
314-07397/11
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a incorporar perso-
nal al servei de trucades d’urgència 112 en situacions d’emergència
314-07508/11
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera en el telèfon 
del servei de trucades d’urgència 112 en situacions d’emergència
314-07509/11
Resposta del Govern 15
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a incorporar perso-
nal al servei de trucades d’urgència 112 en situacions d’emergència
314-07510/11
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dimensionament de cada sala 
d’operació del servei de trucades d’urgència 112 en funció de la pressió del treball
314-07511/11
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre mínim de persones per 
franja horària en les sales del servei de trucades d’urgència 112
314-07512/11
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals les condi-
cions laborals dels operadors de sala del servei de trucades d’urgència 112 no estan 
equiparades amb les dels operadors de la resta de l’Estat
314-07513/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació per a se-
parar alguna persona del servei d’atenció telefònica subcontractada del servei de 
trucades d’urgència 112
314-07514/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla de formació 
per al personal de sala intern i subcontractat del servei de trucades d’urgència 112
314-07515/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols d’actuació per a la 
gestió de l’estrès i la càrrega mental del personal d’atenció telefònica i gestor del 
servei de trucades d’urgència 112
314-07516/11
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri aplicat en l’expedient 
de licitació 112/2017/01-01 del servei de trucades d’urgència 112 per al procés de 
subrogació del personal
314-07517/11
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en l’expedient de 
licitació 112/2017/01-01 del servei de trucades d’urgència 112 només es liciten les 
places de supervisió i coordinació
314-07518/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del criteri de paritat en 
la selecció del personal subcontractat per a l’atenció del servei de trucades d’ur-
gència 112
314-07519/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència d’actualització dels 
suports informàtics de localització i georeferenciació del servei de trucades d’ur-
gència 112
314-07520/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners que el Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 destina a millorar el nivell tècnic i tecnològic 
del servei
314-07521/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de la informació de 
les carreteres en el sistema informàtic del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
314-07522/11
Resposta del Govern 22
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de localització de tru-
cades que empra el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 quan les 
referències no coincideixen amb les que donen els usuaris
314-07523/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència d’actualització de les 
dades de titulars de telèfon en el servei de trucades d’urgència 112
314-07524/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun programa de 
formació i conscienciació per als ciutadans sobre el servei de trucades d’urgència 112
314-07525/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun protocol de 
revisió i eficàcia de les locucions traduïdes del servei de trucades d’urgència 112
314-07526/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades arran dels 
informes interns encarregats per l’exdirector de l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015 
i 2016 que detecten irregularitats de l’any 2011
314-07580/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’acomiadament del 
director de l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015
314-07585/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions a les empreses 
Lesma Handling, Eulen i Falck en l’aeroport de Lleida-Alguaire
314-07627/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del Registre uni-
ficat de maltractament infantil en els hospitals
314-08037/11
Resposta del Govern 27

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
Resposta del Govern 27

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
Resposta del Govern 27

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
Resposta del Govern 28

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
Resposta del Govern 28

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 l’organigrama 
de la Corporació
322-00133/11
Substanciació 28
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris de 
les intervencions dels membres del Govern a la televisió i la ràdio
322-00134/11
Substanciació 28

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 criteris de 
la cobertura informativa de l’actualitat judicial
322-00135/11
Substanciació 29

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les darreres 
dades d’audiència dels canals de la Corporació
322-00136/11
Substanciació 29

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 situació en 
què es troba la signatura del contracte programa
322-00137/11
Substanciació 29

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el model de co-
operació entre els prestadors i productors audiovisuals de l’àrea lingüística catalana
322-00138/11
Substanciació 29

Pregunta a la presidenta en funcions Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’ús de l’expressió 
«Pirineu de Lleida»
322-00139/11
Substanciació 30

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el retorn d’iCat.
cat a la freqüència modulada
322-00140/11
Substanciació 30

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les dades d’audiència
323-00103/11
Substanciació 30

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació d’aquesta temporada
323-00104/11
Substanciació 30

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el balanç de l’oferta dels canals Esport3 i 33/Super3
323-00106/11
Substanciació 30

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de producció de la nova telenovel·la per a la temporada vinent
323-00107/11
Substanciació 31

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els projectes per a donar suport a la música catalana
323-00108/11
Substanciació 31

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències de les aplicacions mòbils de TV3 i Catalunya Rà-
dio al febrer
323-00109/11
Substanciació 31
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els productes documentals de la Corporació
323-00110/11
Substanciació 31

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les audiències del gener i el febrer
323-00111/11
Substanciació 31

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’ús del diari El Mundo com a font d’informació
323-00112/11
Substanciació 32

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre la celebració del Mobile World Congress i sobre l’impacte de les 
tecnologies que s’hi van exposar
323-00113/11
Substanciació 32

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

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els suggeri-
ments del Llibre blanc de l’audiovisual
322-00131/11
Retirada 33

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els acords 
de la Corporació amb la Xarxa Audiovisual Local i l’Agència Catalana de Notícies
322-00132/11
Retirada 33

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre els costos de la corresponsalia de Madrid
323-00105/11
Retirada 33

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la iniciativa de convo-
car la reunió entre la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el conseller de 
Salut del 2 de març de 2017
311-00687/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els temes que es van 
tractar a la reunió entre la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el conseller 
de Salut del 2 de març de 2017
311-00688/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible entrada en 
un pacte d’estat per al sistema nacional de salut oferta per la ministra de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat al conseller de Salut
311-00689/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les paraules del con-
seller de Salut en la reunió amb la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 
2 de març de 2017 relatives a la defensa i les negociacions amb els catalans
311-00690/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 35
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que en un context 
de retallades sanitàries i de dèficit de finançament de la sanitat no s’aprofiti qualse-
vol oportunitat per a millorar el sistema sanitari
311-00691/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la ministra de Sani-
tat, Serveis Socials i Igualtat va oferir al conseller de salut d’afegir-se al Portal de 
la transparència sanitària per a millorar les llistes d’espera
311-00692/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del De-
partament d’Ensenyament davant els resultats dels alumnes castellanoparlants en 
les proves PISA del 2015
311-00693/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de cohesió 
social que impliquen els resultats dels alumnes castellanoparlants en les proves 
PISA del 2015
311-00694/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Depar-
tament d’Ensenyament davant el major fracàs escolar dels alumnes castellanoparlants
311-00695/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de cohesió 
social que impliquen els resultats de les proves PISA del 2015 i del percentatge 
d’alumnes castellanoparlants que repeteixen curs
311-00696/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 38

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les invitacions que ha rebut la Ge-
neralitat per a assistir al Mobile World Congress 2017
314-08276/11
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les invitacions que ha adquirit la 
Generalitat per a assistir al Mobile World Congress 2017
314-08277/11
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la Co-
missió de Seguiment de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Depen-
dència el 2016
314-08278/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la Co-
missió de Seguiment de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Depen-
dència el 2017
314-08279/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a presentar 
el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa
314-08280/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Pla de xoc per a un canvi de 
model dels centres residencials d’acció educativa afectarà els centres residencials 
d’acció intensiva
314-08281/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 41
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que participen en 
l’elaboració del Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’ac-
ció educativa
314-08282/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dur a terme un pro-
cés participatiu en el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials 
d’acció educativa
314-08283/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de les resolucions i les 
mocions aprovades pel Ple del Parlament en el Pla de xoc per a un canvi de model 
dels centres residencials d’acció educativa
314-08284/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Pla de xoc per a un canvi de 
model dels centres residencials d’acció educativa incorpora el grup de treball apro-
vat per la Moció 93/XI, sobre l’atenció als infants i adolescents en situació de risc
314-08285/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’Observatori dels 
Drets dels Infants en el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residen-
cials d’acció educativa
314-08286/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat que els pressupostos 
de la Generalitat per al 2017 destinaran a la creació del Pla de xoc per a un canvi 
de model dels centres residencials d’acció educativa
314-08287/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de destinar una partida 
pressupostària per al desenvolupament del Pla de xoc per a un canvi de model dels 
centres residencials d’acció educativa
314-08288/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials d’acció edu-
cativa que ha visitat la consellera de Treball, Afers Social i Famílies el 2016 i el 2017
314-08289/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels professionals dels 
centres residencials d’acció educativa, els centres residencials d’educació intensiva 
i els centres d’acollida en el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres resi-
dencials d’acció educativa
314-08290/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya
314-08291/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper del Col·legi d’Educadores 
i Educadors Socials de Catalunya en el Pla de xoc per a un canvi de model dels 
centres residencials d’acció educativa
314-08292/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies d’abusos 
sexuals i maltractaments a menors i adolescents produïts en centres educatius que 
consten al Departament d’Ensenyament
314-08293/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar una cam-
panya de sensibilització i prevenció de casos d’abusos sexuals i maltractaments 
d’infants a les escoles
314-08294/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina a la pre-
venció dels abusos sexuals i el maltractament a menors
314-08295/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina a sen-
sibilitzar la població amb relació als abusos sexuals i el maltractament a menors
314-08296/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina a la de-
tecció dels abusos sexuals i el maltractament a menors
314-08297/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina a l’atenció 
dels menors que han patit abusos sexuals i maltractaments
314-08298/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina a la for-
mació dels professionals que tracten els menors que han patit abusos sexuals i 
maltractaments
314-08299/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació a tots els centres edu-
catius del Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les 
situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
314-08300/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que les direccions 
de tots els centres educatius coneixen el Protocol de prevenció, detecció, notifica-
ció, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent 
en l’àmbit educatiu
314-08301/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels professionals dels 
serveis educatius i dels directors dels centres educatius relativa a l’aplicació del Pro-
tocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de 
maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
314-08302/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que els professionals 
dels serveis educatius i els directors dels centres educatius coneixen el Protocol 
d’actuació, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situa-
cions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
314-08303/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’imparteixen continguts amb 
relació als abusos sexuals i els maltractaments a menors als centres educatius
314-08304/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió dels protocols de l’àmbit 
dels abusos sexuals i els maltractaments a menors entre tots els professionals que 
treballen amb infants i adolescents fora de l’horari lectiu
314-08305/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 52
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Comitè Interdepar-
tamental de seguiment i coordinació dels protocols sobre abusos sexuals a menors 
o qualsevol altre maltractament
314-08306/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de l’Escola Maristes 
Sants - Les Corts, de Barcelona, i sobre l’expedient obert a aquest centre educatiu
314-08307/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de presentar-se com 
a acusació en els casos coneguts d’abusos a menors, amb el consentiment de les 
víctimes
314-08308/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de retirar el concert a 
l’Escola Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona, arran de la manca de col·labora-
ció en els casos coneguts d’abusos a menors ocorreguts en aquest centre educatiu
314-08309/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha fet la taula de 
coordinació de professionals que la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
les polítiques per a la gent gran, insta a posar en marxa
314-08310/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de constitució de la taula 
de coordinació de professionals que la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques per a la gent gran, insta a posar en marxa
314-08311/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la taula de coor-
dinació de professionals que la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques per a la gent gran, insta a posar en marxa
314-08312/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a crear el Consorci 
Sanitari de les Terres de l’Ebre
314-08313/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de la creació del Consorci 
Sanitari de les Terres de l’Ebre en l’assignació dels recursos que el Servei Català 
de la Salut destina a aquesta regió sanitària
314-08314/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de la creació del Consorci 
Sanitari de les Terres de l’Ebre en les plantilles i les condicions laborals dels pro-
fessionals sanitaris dels organismes que es pretenen integrar
314-08315/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències en el model orga-
nitzatiu i de gestió entre les propostes dels consorcis sanitaris de Lleida i de les 
Terres de l’Ebre
314-08316/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que s’integraran al Con-
sorci Sanitari de les Terres de l’Ebre
314-08317/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la creació del Consorci Sanitari 
de les Terres de l’Ebre comportarà l’ús de les infraestructures i els serveis públics 
de salut per a activitats i serveis privats
314-08318/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 59
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives de l’aten-
ció primària per a fer front a l’increment d’al·lèrgies
314-08319/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a fer 
front a l’increment de les al·lèrgies
314-08320/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats pel brot de 
gastroenteritis de l’Escola Avenç, de Sant Cugat del Vallès
314-08321/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme amb 
relació al brot de gastroenteritis de l’Escola Avenç, de Sant Cugat del Vallès
314-08322/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament 
d’Ensenyament davant els resultats dels alumnes castellanoparlants en les proves 
PISA del 2015
314-08323/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de cohesió social que 
impliquen els resultats dels alumnes castellanoparlants en les proves PISA del 2015
314-08324/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament 
d’Ensenyament davant el major fracàs escolar dels alumnes castellanoparlants
314-08325/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de cohesió social que 
impliquen els resultats de les proves PISA del 2015 i el percentatge d’alumnes cas-
tellanoparlants que repeteixen curs
314-08326/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 62
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista 
per a desenvolupar la fase 2 de les reformes de l’Hospital de 
Bellvitge
314-06825/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-06825/11 a 
314-06826/11 us informo del següent:

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

El conseller de Salut va anunciar en la sessió de la Comissió de Salut sobre el 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017 al Parlament que la 
inversió prevista en els pressupostos del Departament de Salut per al 2017 de 13 mi-
lions d’euros que es destinaran a l’edifici tecnoquirúrgic de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge.

Aquesta inversió servirà principalment per equipar i fer operativa l’àrea quirúr-
gica de crítics i els gabinets d’exploració.

Es va informar també que, en els propers tres exercicis, el Departament de Salut 
invertirà el total de 40 milions d’euros necessaris per al ple funcionament del nou 
edifici.

A banda dels 13 milions del pressupost de Salut, l’Hospital de Bellvitge també 
rebrà 3,6 milions per al nou edifici tecnoquirúrgic provinents del pressupost del Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut)-Institut Català de la Salut (ICS).

Barcelona, 23 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis per a la 
inversió de la fase 2 de les reformes de l’Hospital de Bellvitge
314-06826/11

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06825/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fixació de 
l’activitat i la contraprestació econòmica del sector concertat de la 
salut per al 2016
314-07309/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07309/11 a 
314-07311/11 us informo del següent:

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

El Servei Català de la Salut (CatSalut) fixa l’activitat i la contraprestació econò-
mica amb les entitats proveïdores del sistema sanitari públic mitjançant la forma-
lització de clàusules addicionals als contractes o convenis establerts amb aquestes 
entitats. En relació amb l’exercici 2016, hi ha un 90% de la contractació que es troba 
en procés de tramitació (aquesta contractació es tradueix en, aproximadament, unes 
4.500 clàusules addicionals).

Els pagaments de les quantitats que el CatSalut devia al sector concertat en l’àm-
bit de salut a 31 d’octubre de 2016, s’han fet efectius en un 96,19% entre els mesos de 
novembre i desembre de 2016. El 3,81% restant es farà efectiu el més aviat possible.

L’import de les obligacions reconegudes en milions d’euros corresponents a con-
certs sanitaris del CatSalut que estaven pendents de pagament a 31 d’octubre de 
2016 era de 1.078,6 M€.

Barcelona, 17 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels 
imports que es deuen al sector concertat de la salut
314-07310/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07309/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent 
de pagament amb el sector concertat de la salut en data del 31 
d’octubre de 2016
314-07311/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07309/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mètodes 
que proposarà al Govern de l’Estat per a poder fer unes proves 
de matemàtiques, ciències, llengua espanyola i llengua anglesa 
homologables entre comunitats autònomes
314-07380/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07380/11 us in-
formo del següent:

L’ordenació curricular integra el concepte de competències bàsiques dins els 
components del currículum i fixa que l’adquisició de les competències per part de 
l’alumnat sigui la referència de l’acció educativa.

El Departament d’Ensenyament avalua les competències i els coneixements bà-
sics que l’alumnat ha adquirit mitjançant les proves externes a sisè curs d’educació 
primària, des del curs escolar 2008-2009, i a quart d’educació secundària obligatò-
ria, des del curs 2011-2012. Aquestes proves tenen un caràcter informatiu, formatiu 
i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres, i volen ser una eina per impul-
sar la millora global del sistema educatiu català.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat de manifest en diferents Con-
ferències Sectorials d’Educació la necessitat que l’alumnat sigui avaluat amb un en-
focament competencial.

Barcelona, 3 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no es deixa triar la llengua per a fer les proves PISA
314-07381/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07381/11 us in-
formo del següent:

Les proves PISA a Catalunya es fan en català atès que d’acord amb l’establert a 
l’article 11.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el català, com a llengua 
pròpia de Catalunya, és la llengua emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge 
del sistema educatiu.

Barcelona, 3 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats i les 
mesures per al millorament de l’aprenentatge dels alumnes catalans 
en matemàtiques i ciències
314-07397/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07397/11 us in-
formo del següent:

Els resultats de l’informe PISA mostren que Catalunya és el país d’Europa i de 
l’OCDE que més ha millorat en competència cientificotecnològica, amb 12 punts 
més respecte l’anterior edició de 2012. Aquesta és una de les principals conclusions 
dels resultats de l’informe PISA que avalua cada tres anys les competències mate-
màtica, científica i comprensió lectora, i que en aquesta ocasió ha prioritzat l’àmbit 
científic i tecnològic (el 50% del total de les proves).

Els resultats obtinguts en la última edició de l’estudi Trends in International 
Mathe matics and Science Study, TIMSS, que avalua a nivell internacional els conei-
xements de matemàtiques i ciències de l’alumat de quart curs d’educació primària, 
són millors que a l’edició anterior.

Tots els estudis internacionals coincideixen en assenyalar que els mètodes pe-
dagògics no es poden separar del seu context sociocultural i és per això que no es 
poden «importar» d’un país a un altre.

A la pàgina web del Departament d’Ensenyament es pot trobar informació deta-
llada sobre els resultats de les proves PISA a Catalunya: http://ensenyament.gencat.
cat/ca/inici/nota-premsa/?id=296649

Barcelona, 3 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per 
a incorporar personal al servei de trucades d’urgència 112 en 
situacions d’emergència
314-07508/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 les preguntes parlamentàries 314-07508/11 i 
314-07510/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada pel Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Annex
Els criteris són els establerts en els plecs tècnics i administratius del contracte 

públic vigent actualment fins el 31/01/2019 (exp. 112/2017/01-01), on es defineixen 
els requeriments i les accions a realitzar davant d’episodis d’emergències progra-
mats i no programats.

Davant l’activació d’un episodi rellevant el CAT112 pot sol·licitar a l’empresa ad-
judicatària l’increment fins a un 35% del personal present a sala, i la incorporació 
dels nous efectius en el servei s’ha de realitzar en un termini màxim de dues hores.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà 
d’espera en el telèfon del servei de trucades d’urgència 112 en 
situacions d’emergència
314-07509/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07509/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El CAT112 garanteix l’atenció al ciutadà segons els requeriments del plec, on 

s’estableix que el 95% de les trucades rebudes a les sales operatives del CAT112 
s’han d’atendre abans de 10 segons.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per 
a incorporar personal al servei de trucades d’urgència 112 en 
situacions d’emergència
314-07510/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07508/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dimensionament 
de cada sala d’operació del servei de trucades d’urgència 112 en 
funció de la pressió del treball
314-07511/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07511/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
L’empresa adjudicatària ha de garantir un dimensionament que doni compliment 

als nivells de qualitat establerts en els plecs tècnics i administratius del contracte 
públic (exp. 112/2017/01-01). S’estableixen uns nivells de qualitat d’atenció del servei 
superiors al 95% i un nivell de resposta abans de 10 segons superior al 95%.

El dimensionament és dinàmic en funció de la necessitat d’hores operatives per a 
garantir l’atenció de les trucades segons els requeriments de qualitat exigits.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre mínim 
de persones per franja horària en les sales del servei de trucades 
d’urgència 112
314-07512/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07512/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
L’empresa adjudicatària ha de garantir un dimensionament que doni compliment 

als nivells de qualitat establerts en els plecs tècnics i administratius del contracte pú-
blic (exp. 112/2017/01-01). El dimensionament és dinàmic en funció de la necessitat 
d’hores operatives per a garantir l’atenció de les trucades segons els requeriments 
de qualitat exigits.
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El CAT112 disposa de dues sales operatives (l’Hospitalet de Llobregat/Zona 
Franca i Reus) que gestionen de forma habitual el 50% del servei cada sala. Cada 
una de les sales està preparada per a poder gestionar en cas de contingència el 100% 
de les trucades rebudes al 112. La sala de Reus està preparada amb 47 posicions i 
la de Zona Franca amb 42.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals les condicions laborals dels operadors de sala del servei 
de trucades d’urgència 112 no estan equiparades amb les dels 
operadors de la resta de l’Estat
314-07513/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07513/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El CAT112 gestiona el servei d’atenció de trucades d’urgència mitjançant el con-

tracte públic exp. 112/2017/01-01, en el qual s’estableix que l’empresa adjudicatària 
ha de garantir als treballadors les condicions establertes en el conveni del sector vi-
gent, i s’estableix que addicionalment els treballadors hauran de cobrar un comple-
ment específic d’emergències, i un complement específic en el cas dels coordinadors 
i supervisors.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol 
d’actuació per a separar alguna persona del servei d’atenció 
telefònica subcontractada del servei de trucades d’urgència 112
314-07514/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07514/11, us tra-
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meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El CAT112 gestiona el servei d’atenció de trucades d’urgència mitjançant el con-

tracte públic exp. 112/2017/01-01, en el qual s’estableix que l’empresa adjudicatària 
ha de garantir als treballadors les condicions establertes en el conveni del sector 
vigent. El CAT112 no gestiona les incorporacions o desvinculacions del personal 
assignat.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla 
de formació per al personal de sala intern i subcontractat del servei 
de trucades d’urgència 112
314-07515/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07515/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El CAT112 gestiona el servei d’atenció de trucades d’urgència mitjançant el con-

tracte públic exp. 112/2017/01-01, en el qual s’estableix que l’empresa adjudicatària 
ha de garantir als treballadors la formació continuada de l’equip assignat a les sales 
operatives.

Anualment, i coincidint amb el primer mes posterior a l’inici d’execució del con-
tracte, l’adjudicatari presentarà al CAT112 el Pla de Formació anual de tots els pro-
fessionals assignats al servei.

Aquest Pla de Formació, es revisarà mensualment i s’actualitzarà en funció dels 
requeriments del servei i sempre amb la validació per part del CAT112.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
d’actuació per a la gestió de l’estrès i la càrrega mental del personal 
d’atenció telefònica i gestor del servei de trucades d’urgència 112
314-07516/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07516/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El CAT112 gestiona el servei d’atenció de trucades d’urgència mitjançant el con-

tracte públic exp. 112/2017/01-01, en el qual s’estableix que l’empresa adjudicatària 
ha de garantir als treballadors la formació continuada de l’equip assignat a les sales 
operatives; en la formació que rep el personal està inclosa formació en gestió d’es-
très i càrrega mental.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri aplicat 
en l’expedient de licitació 112/2017/01-01 del servei de trucades 
d’urgència 112 per al procés de subrogació del personal
314-07517/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07517/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
La clàusula núm. 11 del Plec de prescripcions tècniques (exp. 112/2017/01-01) es-

tableix que «la nova empresa haurà de subrogar-se com a ocupador en els contractes 
de treball existents, en els termes previstos per la normativa vigent d’aplicació», ha-
vent-se d’aplicar la legislació vigent, i així també l’Estatut dels Treballadors.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
en l’expedient de licitació 112/2017/01-01 del servei de trucades 
d’urgència 112 només es liciten les places de supervisió i coordinació
314-07518/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07518/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Sí que es defineixen aquestes places: en el Plec de prescripcions tècniques (exp. 

112/2017/01-01) en la clàusula núm. 4 «Categories i perfils del personal del servei», 
es defineixen els perfils de: Gestor/a de demanda (personal teleoperador), Coordina-
dor/a, Supervisor/a, Responsable de Servei i altres Professionals de suport.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del criteri 
de paritat en la selecció del personal subcontractat per a l’atenció 
del servei de trucades d’urgència 112
314-07519/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07519/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El CAT112 no especifica els criteris de paritat en la selecció del personal per part 

de l’empresa adjudicatària, però si exigeix que aquesta es regeixi per la normativa 
vigent del conveni sectorial (Contact Center).

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)



BOPC 359
17 de març de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 21 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència 
d’actualització dels suports informàtics de localització i 
georeferenciació del servei de trucades d’urgència 112
314-07520/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07520/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Es realitzen actualitzacions en funció de les sol·licituds i incidències que arriben 

dels tècnics i gestors de les sales. Per una banda s’integren actualitzacions temàti-
ques que provenen de fonts externes i per altra es dona resposta a incidències detec-
tades en el procés de localització i despatx a les diferents agències. L’última actua-
lització es va realitzar el passat 26 de gener de 2017

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners que 
el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 destina a 
millorar el nivell tècnic i tecnològic del servei
314-07521/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07521/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Per l’any 2017 hi ha pressupostats 778.149,25 € en renovació d’equipaments i 

adaptació dels sistemes a nous serveis d’emergència.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de 
la informació de les carreteres en el sistema informàtic del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
314-07522/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07522/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Les bases de dades cartogràfiques es troben en permanent actualització per mi-

llorar i facilitar la tasca de localització de l’emergència; aquestes són bases dinàmi-
ques i en constant evolució per tal d’incorporar tan ràpidament com és possible en 
la mesura de les possibilitats tècniques totes les modificacions i actuacions que es 
fan sobre el territori.

Donat que la cartografia està sotmeses a canvis continus no és possible tenir ac-
tualitzades les bases de dades en temps real, ja que d’una banda les múltiples enti-
tats generadores d’informació cartogràfica, entre les quals principalment l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, precisen d’un temps per oferir les noves dades 
als usuaris finals, i de l’altra és necessari realitzar un procés d’adaptació d’aquestes 
dades per carregar-les als sistemes informàtics del 112.

En l’actualització del passat 26 de gener de 2017 es va carregar l’última versió 
disponible del graf de carreteres que genera el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat que és qui té la competència en aquest àmbit d’acord amb el Pla Cartogràfic 
de Catalunya, Decret 62/2010, de 18 de maig. Aquest, a l’Annex 2 de conjunts d’in-
formació geogràfica i concretament al grup 1 - 7 Xarxes de Transport indica com a 
entitat responsable la Direcció General Infraestructures de Mobilitat Terrestre.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de 
localització de trucades que empra el Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 quan les referències no coincideixen amb 
les que donen els usuaris
314-07523/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07523/11, us tra-
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meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Es tracta dels mateixos que en qualsevol altra trucada i, addicionalment, el 

CAT112 disposa d’una base de dades amb punts singulars, els quals inclouen uns 
100.000 comerços, amb els seus telèfons, de manera que si es produeix una trucada 
des d’un d’aquests números, l’operador disposa al moment de l’adreça facilitada pel 
propi local.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència 
d’actualització de les dades de titulars de telèfon en el servei de 
trucades d’urgència 112
314-07524/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07524/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
S’estipula com a mínim un bolcat semestral complet coincidint amb les actua-

litzacions totals del Sistema de Gestió de Dades d’Abonats (SGDA) de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

L’última actualització es va realitzar el passat 26 de gener de 2017.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun 
programa de formació i conscienciació per als ciutadans sobre el 
servei de trucades d’urgència 112
314-07525/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07525/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
S’han realitzat diverses campanyes a la televisió, en forma de petits anuncis, que 

posen de relleu que el 112 és un telèfon d’emergències al qual només s’hi ha de tru-
car quan existeix realment una situació d’emergència.

D’altra banda, els programes escolars en què participa el Departament d’Interior 
incideixen de la mateixa manera a recalcar que el 112 és un telèfon d’emergències 
al qual no s’hi pot trucar per demanar informació, etc. i encara menys per generar 
falses alarmes o fer bromes (es preveuen sancions per fets d’aquestes característi-
ques). De la mateixa manera, el centre 112 de Reus va rebre l’any 2016 un total de 37 
visites de centres educatius i formatius, amb més de 1.000 alumnes, 36 visites ins-
titucional i d’altres col·lectius, amb uns 200 assistents, que inclouen alcaldes, repre-
sentants locals, etc., els quals traslladen a la ciutadania del seu àmbit els usos cor-
rectes del telèfon 112, i es van programar 165 sessions formatives a les instal·lacions 
del 112 de Reus amb més de 3.100 assistents; a més, el CAT112 ha signat múltiples 
convenis per tal de posar en coneixement la capacitat d’accés en espais naturals al 
112 així com fomentar el seu correcte ús, per facilitar el contacte amb el 112 a les 
persones sordes, a les persones laringectomitzades, traqueostomitzades i mutilades 
de la veu, a les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Ca-
talunya, a persones estrangeres en l’àmbit de programes internacionals universitaris 
i a persones estrangeres que visiten Catalunya.

Finalment, les autoritats del Departament, en les seves compareixences públi-
ques o davant dels mitjans, sempre que és procedent la qüestió, també recorden 
aquests extrems.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)



BOPC 359
17 de març de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 25 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun 
protocol de revisió i eficàcia de les locucions traduïdes del servei de 
trucades d’urgència 112
314-07526/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07526/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Barcelona, 3 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Les locucions traduïdes en anglès, francès i alemany no s’han modificat des de la 

seva gravació inicial, en tant que aquests idiomes no han variat i que aquestes conti-
nuen per tant garantint l’enteniment per part de la ciutadania que parla aquests idiomes.

Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades arran dels informes interns encarregats per l’exdirector de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015 i 2016 que detecten irregularitats 
de l’any 2011
314-07580/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07580/11 us in-
formo del següent: 

Aeroports de Catalunya no té coneixement d’informes interns encarregats per 
l’exdirector de l’aeroport. Tampoc no dona cap mena de credibilitat a les paraules 
de l’exdirector. Així mateix està estudiant prendre accions legals pels danys a l’ho-
norabilitat i la imatge de les persones i les empreses objecte de les acusacions.

Barcelona, 1 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de 
l’acomiadament del director de l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015
314-07585/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07585/11 us in-
formo del següent:

L’acomiadament va ser el 27 de juliol de 2016. L’acomiadament va ser discipli-
nari, per maltractament i tracte denigrant i vexatori a l’equip de l’aeroport de Llei-
da-Alguaire, el personal d’Aeroports de Catalunya i personal d’empreses proveïdo-
res de l’aeroport i també clients de l’aeroport.

Barcelona, 1 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions a 
les empreses Lesma Handling, Eulen i Falck en l’aeroport de Lleida-
Alguaire
314-07627/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-07627/11 us in-
formo del següent:

La durada dels contractes als quals fa referència són els següents:
– Falck: del 15/06/2015 fins el 14/06/2018
– Eulen: del 04/07/2015 fins el 03/07/2017
– Lesma: del 19/11/2011 fins el 18/11/2015
Aeroports de Catalunya desconeix la titularitat d’aquestes empreses i les perso-

nes que l’integren i també desconeix els membres dels seus consells d’administració, 
si n’hi ha. Aeroports de Catalunya coneix els representats legals signants dels con-
tractes formalitzats amb aquestes empreses.

Barcelona, 6 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat



BOPC 359
17 de març de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 27 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del 
Registre unificat de maltractament infantil en els hospitals
314-08037/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 314-08037/11 conjuntament amb les número de tramitació 314-08038/11, 314-
08039/11, 314-08040/11 i 314-08041/11.

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 fem saber que el Registre Unificat de Maltractament Infantil ja s’ha posat en 
pràctica als hospitals públics i privats de Catalunya. Per altra banda, seguint la pre-
visió de treball, properament s’iniciarà als centres d’ensenyament infantils públics, 
privats o concertats de Catalunya, a les guarderies, els centres esportius i d’oci in-
fantil i juvenil i a les comissaries de Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 7 de març de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament 
del Registre unificat de maltractament infantil en els centres 
d’ensenyament
314-08038/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08037/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del 
Registre unificat de maltractament infantil en les llars d’infants
314-08039/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08037/11.
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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

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08037/11.

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

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08037/11.

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 l’organigrama de la Corporació
322-00133/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de les intervencions dels membres del 
Govern a la televisió i la ràdio
322-00134/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.
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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 els criteris de la cobertura informativa de 
l’actualitat judicial
322-00135/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les darreres dades d’audiència dels canals de la 
Corporació
322-00136/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació en què es troba la signatura del 
contracte programa
322-00137/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el model de cooperació entre els prestadors i 
productors audiovisuals de l’àrea lingüística catalana
322-00138/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.
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Pregunta a la presidenta en funcions Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús de l’expressió «Pirineu de Lleida»
322-00139/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el retorn d’iCat.cat a la freqüència modulada
322-00140/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les dades d’audiència
323-00103/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació d’aquesta temporada
323-00104/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el balanç de l’oferta dels canals Esport3 i 33/
Super3
323-00106/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el procés de producció de la nova telenovel·la per 
a la temporada vinent
323-00107/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els projectes per a donar suport a la música 
catalana
323-00108/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals 
a respondre oralment en comissió sobre les audiències de les 
aplicacions mòbils de TV3 i Catalunya Ràdio al febrer
323-00109/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els productes documentals de la Corporació
323-00110/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències del gener i el febrer
323-00111/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús del diari El Mundo com a font d’informació
323-00112/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la celebració del Mobile World 
Congress i sobre l’impacte de les tecnologies que s’hi van exposar
323-00113/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 10.03.2017, DSPC-C 349.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els suggeriments del Llibre blanc de l’audiovisual
322-00131/11

RETIRADA

Reg. 53571 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.03.2017

Retirada: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els acords de la Corporació amb la Xarxa 
Audiovisual Local i l’Agència Catalana de Notícies
322-00132/11

RETIRADA

Reg. 53571 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.03.2017

Retirada: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals 
a respondre oralment en comissió sobre els costos de la 
corresponsalia de Madrid
323-00105/11

RETIRADA

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el dia 10.03.2017, DSPC-C 349.

Fascicle segon
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
iniciativa de convocar la reunió entre la ministra de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat i el conseller de Salut del 2 de març de 2017
311-00687/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 52891 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 09.03.2017

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: 
Segons noticies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, el dijous 2 de 

març es va produir a Barcelona una reunió entre la ministra de Sanitat i el conseller 
de Salut: 

– Qui va tenir la iniciativa de convocar aquesta reunió?

Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
temes que es van tractar a la reunió entre la ministra de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat i el conseller de Salut del 2 de març de 2017
311-00688/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 52892 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 09.03.2017

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: 
Segons noticies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, el dijous 2 de 

març es va produir a Barcelona una reunió entre la ministra de Sanitat i el conseller 
de Salut: 

– Quins va ser els temes tractats?

Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
possible entrada en un pacte d’estat per al sistema nacional de 
salut oferta per la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat al 
conseller de Salut
311-00689/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 52893 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 09.03.2017

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: 
Segons noticies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, el dijous 2 de 

març es va produir a Barcelona una reunió entre la ministra de Sanitat i el conseller 
de Salut: 

– Ha ofert la ministra de Sanitat al conseller de Salut entrar en un pacte d’Estat 
per al sistema nacional de salut?

Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
paraules del conseller de Salut en la reunió amb la ministra de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 2 de març de 2017 relatives a la 
defensa i les negociacions amb els catalans
311-00690/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 52894 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 09.03.2017

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: 
Segons noticies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, el dijous 2 de 

març es va produir a Barcelona una reunió entre la ministra de Sanitat i el conseller 
de Salut: 

– És cert que el conseller li ha dit que per defensar els catalans no hem d’entrar 
en negociacions?

– En cas afirmatiu, per què?

Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet 
que en un context de retallades sanitàries i de dèficit de finançament 
de la sanitat no s’aprofiti qualsevol oportunitat per a millorar el 
sistema sanitari
311-00691/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 52895 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 09.03.2017

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: 
Segons noticies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, el dijous 2 de 

març es va produir a Barcelona una reunió entre la ministra de Sanitat i el conseller 
de Salut: 

– Entén el conseller que amb les retallades sanitàries i amb el dèficit crònic de 
finançament que tenim a Catalunya no ens podem permetre perdre cap oportunitat 
per la millora del sistema sanitari català?

– En cas afirmatiu, per què?

Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la 
ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va oferir al conseller de 
salut d’afegir-se al Portal de la transparència sanitària per a millorar 
les llistes d’espera
311-00692/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 52896 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 09.03.2017

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: 
Segons noticies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, el dijous 2 de 

març es va produir a Barcelona una reunió entre la ministra de Sanitat i el conseller 
de Salut: 

– Li va oferir la ministra al conseller sumar-se al portal de la transparència sani-
tària per tal de millorar les llistes d’espera?

– En cas afirmatiu, quina va ser la resposta del conseller?

Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions del Departament d’Ensenyament davant els resultats dels 
alumnes castellanoparlants en les proves PISA del 2015
311-00693/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 53697 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.03.2017

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: 
A les proves PISA de 2015, al igual que a les anteriors, els resultats dels alumnes 

castellanoparlants són inferiors als catalanoparlants a tots els extractes socioeconò-
mics i a totes les matèries avaluades.

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers als pitjors re-
sultats dels castellanoparlants fins i tot quan es distreuen les dades socioeconòmi-
ques?

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manca de cohesió social que impliquen els resultats dels alumnes 
castellanoparlants en les proves PISA del 2015
311-00694/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 53698 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.03.2017

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: 
A les proves PISA de 2015, al igual que a les anteriors, els resultats dels alumnes 

castellanoparlants són inferiors als catalanoparlants a tots els extractes socioeconò-
mics i a totes les matèries avaluades.

– Com valora el Departament d’Ensenyament la manca de cohesió social que 
impliquen aquestes dades?

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions del Departament d’Ensenyament davant el major fracàs 
escolar dels alumnes castellanoparlants
311-00695/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 53699 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.03.2017

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: 
A les proves PISA de 2015, al igual que a les anteriors, els resultats dels alumnes 

castellanoparlants són inferiors als catalanoparlants a tots els extractes socioeconò-
mics i a totes les matèries avaluades.

El 72% dels alumnes repetidors d’un curs i el 90% dels que repeteixen dos cursos 
són castellanoparlants.

– Quin es el capteniment del Departament d’Ensenyament envers el major fracàs 
escolar dels alumnes castellanoparlants?

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manca de cohesió social que impliquen els resultats de les proves 
PISA del 2015 i del percentatge d’alumnes castellanoparlants que 
repeteixen curs
311-00696/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 53700 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.03.2017

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: 
A les proves PISA de 2015, al igual que a les anteriors, els resultats dels alumnes 

castellanoparlants són inferiors als catalanoparlants a tots els extractes socioeconò-
mics i a totes les matèries avaluades.

El 72% dels alumnes repetidors d’un curs i el 90% dels que repeteixen dos cursos 
són castellanoparlants.

– Com valora el Departament d’Ensenyament la manca de cohesió social que 
impliquen aquestes dades?

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les invitacions que 
ha rebut la Generalitat per a assistir al Mobile World Congress 2017
314-08276/11

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 53151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes invitacions ha rebut la Generalitat per accedir al congrés Mobile World 

Congress 2017? Quines persones (noms, cognoms i càrrec) han fet ús d’aquestes in-
vitacions?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les invitacions que 
ha adquirit la Generalitat per a assistir al Mobile World Congress 
2017
314-08277/11

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 53152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes invitacions ha adquirit el Govern de la Generalitat per accedir al con-

grés del Mobile World Congress 2017? Quina despesa ha suposat i quina partida 
pressupostària s’ha fet servir? Quines persones (noms, cognoms i càrrec) han fet ús 
d’aquestes invitacions?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions de la Comissió de Seguiment de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a la Dependència el 2016
314-08278/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes vegades s’ha reunit la Comissió de Seguiment de Promoció de l’Auto-

nomia Personal i Atenció a la Dependència durant l’any 2016?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions de la Comissió de Seguiment de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a la Dependència el 2017
314-08279/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes vegades s’ha reunit la Comissió de Seguiment de Promoció de l’Auto-

nomia Personal i Atenció a la Dependència durant l’any 2017?
Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a presentar el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres 
residencials d’acció educativa
314-08280/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quan té previst el Govern presentar el Pla de xoc per un canvi de model dels 
CRAE a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Pla de xoc 
per a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa 
afectarà els centres residencials d’acció intensiva
314-08281/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Pla de xoc per un canvi de model dels CRAE a Catalunya afectarà també 

als Centres Residencials d’Acció Intensiva?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que 
participen en l’elaboració del Pla de xoc per a un canvi de model dels 
centres residencials d’acció educativa
314-08282/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines persones participen de l’elaboració del Pla de xoc per un canvi de mo-

del dels CRAE?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC



BOPC 359
17 de març de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dur a 
terme un procés participatiu en el Pla de xoc per a un canvi de model 
dels centres residencials d’acció educativa
314-08283/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Preveu el Pla de xoc per un canvi de model dels CRAE algun tipus de procés 

participatiu? Si és afirmatiu, quin seran els participants? Com i quan es portarà a 
terme?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de les 
resolucions i les mocions aprovades pel Ple del Parlament en el Pla 
de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció 
educativa
314-08284/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Inclourà el Pla de xoc per un canvi de model dels CRAE aquelles resolucions 

i mocions aprovades al Ple del Parlament de Catalunya en relació amb aquest tema?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Pla de xoc 
per a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa 
incorpora el grup de treball aprovat per la Moció 93/XI, sobre 
l’atenció als infants i adolescents en situació de risc
314-08285/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El nou Pla de xoc per un canvi de model dels CRAE incorpora el grup de tre-

ball aprovat a la Moció 93/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció als infants 
i adolescents en situació de risc?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de 
l’Observatori dels Drets dels Infants en el Pla de xoc per a un canvi 
de model dels centres residencials d’acció educativa
314-08286/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin serà el paper de l’Observatori dels Drets dels Infants en el nou Pla de xoc 

per un canvi de model dels CRAE?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat que els 
pressupostos de la Generalitat per al 2017 destinaran a la creació del 
Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció 
educativa
314-08287/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina quantitat del Pressupost del 2017 es destinarà a la creació del Pla de xoc 

per un canvi de model dels CRAE?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
destinar una partida pressupostària per al desenvolupament del Pla 
de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció 
educativa
314-08288/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern destinar una partida pressupostària concreta per al desen-

volupament del Pla de xoc per un canvi de model dels CRAE un cop s’hagi enllestit?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
residencials d’acció educativa que ha visitat la consellera de Treball, 
Afers Social i Famílies el 2016 i el 2017
314-08289/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants i quins CRAES ha visitat la consellera de Treball, Afers Socials i Fa-

mílies durant els anys 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels 
professionals dels centres residencials d’acció educativa, els centres 
residencials d’educació intensiva i els centres d’acollida en el Pla 
de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció 
educativa
314-08290/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin paper jugaran els professionals dels CRAE, CREI i Centres d’Acollida en 

el Pla de xoc per un canvi de model dels CRAE?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
314-08291/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reunions ha mantingut la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famí-

lies amb el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya en el Pla de xoc per 
a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa
314-08292/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin paper tindrà en el nou Pla de xoc per un canvi de model dels CRAE el 

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya? Està prevista la seva par-
ticipació? I la dels sindicats majoritaris del país?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies d’abusos sexuals i maltractaments a menors i adolescents 
produïts en centres educatius que consten al Departament 
d’Ensenyament
314-08293/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes denúncies d’abusos sexuals i maltractaments a menors i adolescents 

succeïdes als centres educatius consten al Departament d’Ensenyament? A quins 
centres concrets afecten?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’impulsar una campanya de sensibilització i prevenció de casos 
d’abusos sexuals i maltractaments d’infants a les escoles
314-08294/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern impulsar una campanya de sensibilització i prevenció de 

casos d’abusos sexuals i altres maltractaments d’infants i adolescents a les escoles 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
destina a la prevenció dels abusos sexuals i el maltractament a 
menors
314-08295/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos destina el Govern per a la prevenció dels abusos sexuals i el 

maltractament a menors?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
destina a sensibilitzar la població amb relació als abusos sexuals i el 
maltractament a menors
314-08296/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos destina el Govern per a la sensibilització dels abusos sexuals i 

el maltractament a menors?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
destina a la detecció dels abusos sexuals i el maltractament a 
menors
314-08297/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos destina el Govern per a la detecció dels abusos sexuals i el mal-

tractament a menors?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
destina a l’atenció dels menors que han patit abusos sexuals i 
maltractaments
314-08298/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos destina el Govern per a l’atenció dels menors que han patit abu-

sos sexuals o maltractaments?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
destina a la formació dels professionals que tracten els menors que 
han patit abusos sexuals i maltractaments
314-08299/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos destina el Govern per a la formació de professionals que han de 

tractar a menors que han patit abusos sexuals i maltractaments?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació a tots 
els centres educatius del Protocol de prevenció, detecció, notificació, 
derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i 
adolescent en l’àmbit educatiu
314-08300/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha notificat el Protocol d’actuació, entre els departaments de Treball, Afers 

Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i 
coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit edu-
catiu, a tots els centres educatius de Catalunya, tant públics com privats?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que 
les direccions de tots els centres educatius coneixen el Protocol 
de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les 
situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
314-08301/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Pot garantir el Govern que les direccions de tots els centres educatius de pri-

mària i secundària de Catalunya coneixen el Protocol d’actuació, entre els departa-
ments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, 
notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i ado-
lescent en l’àmbit educatiu?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació 
dels professionals dels serveis educatius i dels directors dels 
centres educatius relativa a l’aplicació del Protocol de prevenció, 
detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de 
maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
314-08302/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha realitzat algun tipus de formació als professionals dels Serveis Educatius i 

als directors i directores de centres educatius de primària i de secundària en relació 
a l’aplicació del Protocol d’actuació, entre els departaments de Treball, Afers Socials 
i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordi-
nació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu per 
prevenir, detectar i intervenir en situacions de maltractaments i abusos? Quants/es 
professionals han rebut aquesta formació/informació?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
que els professionals dels serveis educatius i els directors dels 
centres educatius coneixen el Protocol d’actuació, de prevenció, 
detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de 
maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
314-08303/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Pot garantir el Departament d’Ensenyament que tots els professionals dels Ser-

veis Educatius i els directors i directores de centres educatius de primària i de se-
cundària de Catalunya coneixen el Protocol d’actuació, entre els departaments de 
Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notifica-
ció, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent 
en l’àmbit educatiu i el seu contingut?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’imparteixen 
continguts amb relació als abusos sexuals i els maltractaments a 
menors als centres educatius
314-08304/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’està impartint algun tipus de contingut dirigit a l’alumnat dels centres educa-

tius sobre els abusos sexuals i maltractaments a menors?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió dels 
protocols de l’àmbit dels abusos sexuals i els maltractaments a 
menors entre tots els professionals que treballen amb infants i 
adolescents fora de l’horari lectiu
314-08305/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’han fet arribar els protocols existents en l’àmbit dels abusos sexuals i mal-

tractaments a menors a tots els professionals que treballen amb infants i adolescents 
fora de l’horari lectiu (esplais, poliesportius, etc.)? S’ha realitzat alguna formació 
sobre els mateixos?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del 
Comitè Interdepartamental de seguiment i coordinació dels protocols 
sobre abusos sexuals a menors o qualsevol altre maltractament
314-08306/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reunions ha mantingut el Comitè Interdepartamental de seguiment i 

coordinació dels protocols sobre abusos sexuals a menors o qualsevol altra forma de 
maltractament i quines han estat les valoracions realitzades i decisions preses fins 
al moment?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de 
l’Escola Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona, i sobre l’expedient 
obert a aquest centre educatiu
314-08307/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la valoració que fa el Departament d’Ensenyament de l’actuació del 

centre educatiu privat concertat Maristes Sants-Les Corts? Quin és el resultat de 
l’expedient obert a aquest centre?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
presentar-se com a acusació en els casos coneguts d’abusos a 
menors, amb el consentiment de les víctimes
314-08308/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern presentar-se com a acusació en els casos d’abusos a me-

nors coneguts, previ consentiment de les víctimes?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
retirar el concert a l’Escola Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona, 
arran de la manca de col·laboració en els casos coneguts d’abusos a 
menors ocorreguts en aquest centre educatiu
314-08309/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Coneixent la manca de col·laboració del Col·legi dels Maristes de Sants - Les 

Corts de Barcelona, que en conèixer els fets, no només no els va posar en coneixe-
ment el Departament d’Ensenyament ni la DGAIA, incomplint greument els dos 
protocols de 20016 i 2012, sinó que tampoc va dur a terme cap actuació per conèi-
xer si hi havia més alumnes afectats, amagant informació a les famílies o comunitat 
educativa, amb la irresponsabilitat que això suposa i que podria haver contribuït a 
millorar la detecció d’altres possibles casos, pensa retirar el concert a aquest centre?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha 
fet la taula de coordinació de professionals que la Moció 46/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, insta 
a posar en marxa
314-08310/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

La Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent 
gran, contemplava la posada en marxa d’una taula de coordinació de professionals, 
tal com marca el Pla integral de seguretat de les persones grans, 2015-2018, dels ser-
veis socials, salut, cossos de seguretat, jutjats, i tots els agents implicats per tal de 
definir les estratègies que cal seguir en casos de maltractaments.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes vegades s’ha reunit aquesta taula els anys 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 8 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de 
constitució de la taula de coordinació de professionals que la Moció 
46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent 
gran, insta a posar en marxa
314-08311/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

La Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent 
gran, contemplava la posada en marxa d’una taula de coordinació de professionals, 
tal com marca el Pla integral de seguretat de les persones grans, 2015-2018, dels ser-
veis socials, salut, cossos de seguretat, jutjats, i tots els agents implicats per tal de 
definir les estratègies que cal seguir en casos de maltractaments.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan es va constituir aquesta taula?

Palau del Parlament, 8 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de 
la taula de coordinació de professionals que la Moció 46/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, insta 
a posar en marxa
314-08312/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

La Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent 
gran, contemplava la posada en marxa d’una taula de coordinació de professionals, 
tal com marca el Pla integral de seguretat de les persones grans, 2015-2018, dels ser-
veis socials, salut, cossos de seguretat, jutjats, i tots els agents implicats per tal de 
definir les estratègies que cal seguir en casos de maltractaments.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Qui forma aquesta taula?

Palau del Parlament, 8 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a 
crear el Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre
314-08313/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 53422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Els consorcis sanitaris actuen amb tota capacitat jurídica de dret públic i de dret 

privat. La capacitat de regir-se pel dret privat té un impacte negatiu respecte al com-
pliment de la normativa en matèria de contractació administrativa, normativa en 
matèria de personal, normativa en matèria d’incompatibilitats i també respecte a la 
fiscalització i control.

Cal assenyalar que respecte a la contractació administrativa, la Sindicatura de 
Comptes ha advertit, en els tres últims informes que els Consorcis sanitaris cometen 
irregularitats en la contractació degut a no respectar la normativa pública de con-
tractes i adjudicar de manera discrecionals serveis i subministraments amb diners 
públics al temps que afavoreixen una major opacitat en la gestió sanitària.

– Es per això que interessa saber quins són els motius que justifiquen la creació 
del Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre que vol impulsar el seu Govern?

Palau del Parlament, 9 de març de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de la 
creació del Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre en l’assignació 
dels recursos que el Servei Català de la Salut destina a aquesta regió 
sanitària
314-08314/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 53423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Els consorcis sanitaris actuen amb tota capacitat jurídica de dret públic i de dret 

privat. La capacitat de regir-se pel dret privat té un impacte negatiu respecte al com-
pliment de la normativa en matèria de contractació administrativa, normativa en 
matèria de personal, normativa en matèria d’incompatibilitats i també respecte a la 
fiscalització i control.

Cal assenyalar que respecte a la contractació administrativa, la Sindicatura de 
Comptes ha advertit, en els tres últims informes que els Consorcis sanitaris cometen 
irregularitats en la contractació degut a no respectar la normativa pública de con-
tractes i adjudicar de manera discrecionals serveis i subministraments amb diners 
públics al temps que afavoreixen una major opacitat en la gestió sanitària.
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– Com afectarà el Consorci Sanitari de Terres de l’Ebre a l’assignació dels recur-
sos que el Servei Català de la Salut (CatSalut) destina a la Regió Sanitària? Quina 
part del pressupost s’hi destinarà?

Palau del Parlament, 9 de març de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de la 
creació del Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre en les plantilles 
i les condicions laborals dels professionals sanitaris dels organismes 
que es pretenen integrar
314-08315/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 53424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Els consorcis sanitaris actuen amb tota capacitat jurídica de dret públic i de dret 

privat. La capacitat de regir-se pel dret privat té un impacte negatiu respecte al com-
pliment de la normativa en matèria de contractació administrativa, normativa en 
matèria de personal, normativa en matèria d’incompatibilitats i també respecte a la 
fiscalització i control.

Cal assenyalar que respecte a la contractació administrativa, la Sindicatura de 
Comptes ha advertit, en els tres últims informes que els Consorcis sanitaris cometen 
irregularitats en la contractació degut a no respectar la normativa pública de con-
tractes i adjudicar de manera discrecionals serveis i subministraments amb diners 
públics al temps que afavoreixen una major opacitat en la gestió sanitària.

– Com afectarà el Consorci Sanitari de les Terres Ebre a les plantilles i a les con-
dicions laborals dels professionals que actualment treballen als organismes que es 
pretenen integrar?

Palau del Parlament, 9 de març de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències en 
el model organitzatiu i de gestió entre les propostes dels consorcis 
sanitaris de Lleida i de les Terres de l’Ebre
314-08316/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 53425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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El 2014 Departament de Salut va anunciar la creació del Consorci Sanitari de 
Lleida la qual cosa va provocar multitudinàries manifestacions en contra i els retrets 
constants de bona part de l’oposició en seu parlamentària que van obligar al Depar-
tament de Salut a retardar el projecte i fins i tot modificar, sobre la marxa, els esta-
tuts inicials. Actualment el projecte es troba en fase de moratòria.

Com va expressar Carles Vega, dirigent d’ERC a la ciutat de Lleida: 
«Si no hi ha garanties que el consorci sanitari de Lleida és realment públic i d’ac-

cés universal, si no hi ha voluntat de transparència, si la gestió de diners i recursos 
públics poden escapar del control públic, aquest consorci no hauria d’existir». La 
realitat és que 3 anys després del seu anunci per part del Departament de Salut el 
CS de Lleida no existeix.

– Es per això que interessa saber quines són les diferències pel que fa al model 
organitzatiu i de gestió entre la proposta de Consorci Sanitari de Lleida què s’ha 
aturat i la proposta de Consorci Sanitari de Terres de l’Ebre que s’ha anunciat que 
en menys d’un any ja estarà implantat al territori?

Palau del Parlament, 9 de març de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CsP 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que 
s’integraran al Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre
314-08317/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 53426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Els consorcis poden suposar una privatització encoberta del sistema sanitari, per 

la qual cosa en la passada legislatura, que es van intentar implantar com projecte 
estrella del conseller Boi Ruiz amb el mantra neoliberal que servien per guanyar 
eficiència, es van posicionar vàries plataformes ciutadanes de defensa de la salut pú-
blica preocupades pel possible canvi de model.

– Interessa saber en la proposta de Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre 
quines entitats formaran part i si es donarà entrada a alguna entitat privada.

Palau del Parlament, 9 de març de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la creació del 
Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre comportarà l’ús de les 
infraestructures i els serveis públics de salut per a activitats i serveis 
privats
314-08318/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 53427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Els consorcis poden suposar una privatització encoberta del sistema sanitari, per 

la qual cosa en la passada legislatura, que es van intentar implantar com projecte 
estrella del conseller Boi Ruiz amb el mantra neoliberal que servien per guanyar 
eficiència, es van posicionar vàries plataformes ciutadanes de defensa de la salut pú-
blica preocupades pel possible canvi de model.

– El Consorci suposarà la utilització de les infraestructures i serveis públics de 
salut per a realitzar activitats i serveis privats? Si és així en quines condicions?

Palau del Parlament, 9 de març de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
preventives de l’atenció primària per a fer front a l’increment 
d’al·lèrgies
314-08319/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 53430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les mesures preventives que desenvoluparà el Departament de Sa-

lut a l’atenció primària per fer front al previsible increment de les al·lèrgies aquesta 
primavera?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a fer front a l’increment de les al·lèrgies
314-08320/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 53431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com pensa el Departament de Salut fer front al previsible increment de les al-

lèrgies aquesta primavera? Pensa incrementar el nombre de professionals?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats 
pel brot de gastroenteritis de l’Escola Avenç, de Sant Cugat del 
Vallès
314-08321/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 53502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de persones afectades pel brot de gastroenteritis detectat a 

l’escola Avenç de Sant Cugat del Vallès, així com les causes probables i el pronòstic 
de la seva afectació?

Palau del Parlament, 9 de març de 2017 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes 
a terme amb relació al brot de gastroenteritis de l’Escola Avenç, de 
Sant Cugat del Vallès
314-08322/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 53503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quines actuacions ha adoptat el Departament de Salut en relació al brot de gas-
troenteritis detectat a l’escola Avenç de Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de març de 2017 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
del Departament d’Ensenyament davant els resultats dels alumnes 
castellanoparlants en les proves PISA del 2015
314-08323/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 53693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, 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: 
A les proves PISA de 2015, al igual que a les anteriors, els resultats dels alumnes 

castellanoparlants són inferiors als catalanoparlants a tots els extractes socioeconò-
mics i a totes les matèries avaluades.

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers als pitjors resul-
tats dels castellanoparlants fins i tot quan es distreuen les dades socioeconòmiques?

Palau del Parlament, 8 de març de 2017 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de cohesió 
social que impliquen els resultats dels alumnes castellanoparlants en 
les proves PISA del 2015
314-08324/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 53694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, 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: 
A les proves PISA de 2015, al igual que a les anteriors, els resultats dels alumnes 

castellanoparlants són inferiors als catalanoparlants a tots els extractes socioeconò-
mics i a totes les matèries avaluades.

– Com valora el Departament d’Ensenyament la manca de cohesió social que 
impliquen aquestes dades?

Palau del Parlament, 8 de març de 2017 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del 
Departament d’Ensenyament davant el major fracàs escolar dels 
alumnes castellanoparlants
314-08325/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 53695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, 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: 
A les proves PISA de 2015, al igual que a les anteriors, els resultats dels alumnes 

castellanoparlants són inferiors als catalanoparlants a tots els extractes socioeconò-
mics i a totes les matèries avaluades.

El 72% dels alumnes repetidors d’un curs i el 90% dels que repeteixen dos cursos 
són castellanoparlants.

– Quin es el capteniment del Departament d’Ensenyament envers el major fracàs 
escolar dels alumnes castellanoparlants?

Palau del Parlament, 8 de març de 2017 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de cohesió 
social que impliquen els resultats de les proves PISA del 2015 i el 
percentatge d’alumnes castellanoparlants que repeteixen curs
314-08326/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 53696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, 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: 
A les proves PISA de 2015, al igual que a les anteriors, els resultats dels alumnes 

castellanoparlants són inferiors als catalanoparlants a tots els extractes socioeconò-
mics i a totes les matèries avaluades.

El 72% dels alumnes repetidors d’un curs i el 90% dels que repeteixen dos cursos 
són castellanoparlants.

– Com valora el Departament d’Ensenyament la manca de cohesió social que 
impliquen aquestes dades?

Palau del Parlament, 8 de març de 2017 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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	311-00692/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Departament d’Ensenyament davant els resultats dels alumnes castellanoparlants en les proves PISA del 2015
	311-00693/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de cohesió social que impliquen els resultats dels alumnes castellanoparlants en les proves PISA del 2015
	311-00694/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Departament d’Ensenyament davant el major fracàs escolar dels alumnes castellanoparlants
	311-00695/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de cohesió social que impliquen els resultats de les proves PISA del 2015 i del percentatge d’alumnes castellanoparlants que repeteixen curs
	311-00696/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les invitacions que ha rebut la Generalitat per a assistir al Mobile World Congress 2017
	314-08276/11
	Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les invitacions que ha adquirit la Generalitat per a assistir al Mobile World Congress 2017
	314-08277/11
	Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la Comissió de Seguiment de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència el 2016
	314-08278/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la Comissió de Seguiment de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència el 2017
	314-08279/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a presentar el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa
	314-08280/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa afectarà els centres residencials d’acció intensiva
	314-08281/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que participen en l’elaboració del Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa
	314-08282/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dur a terme un procés participatiu en el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa
	314-08283/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de les resolucions i les mocions aprovades pel Ple del Parlament en el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa
	314-08284/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa incorpora el grup de treball aprovat per la Moció 93/XI, sobre l’atenció als infants i adolescents en situació de risc
	314-08285/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’Observatori dels Drets dels Infants en el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa
	314-08286/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat que els pressupostos de la Generalitat per al 2017 destinaran a la creació del Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa
	314-08287/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de destinar una partida pressupostària per al desenvolupament del Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa
	314-08288/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials d’acció educativa que ha visitat la consellera de Treball, Afers Social i Famílies el 2016 i el 2017
	314-08289/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels professionals dels centres residencials d’acció educativa, els centres residencials d’educació intensiva i els centres d’acollida en el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residenci
	314-08290/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
	314-08291/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya en el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d’acció educativa
	314-08292/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies d’abusos sexuals i maltractaments a menors i adolescents produïts en centres educatius que consten al Departament d’Ensenyament
	314-08293/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar una campanya de sensibilització i prevenció de casos d’abusos sexuals i maltractaments d’infants a les escoles
	314-08294/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina a la prevenció dels abusos sexuals i el maltractament a menors
	314-08295/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina a sensibilitzar la població amb relació als abusos sexuals i el maltractament a menors
	314-08296/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina a la detecció dels abusos sexuals i el maltractament a menors
	314-08297/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina a l’atenció dels menors que han patit abusos sexuals i maltractaments
	314-08298/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina a la formació dels professionals que tracten els menors que han patit abusos sexuals i maltractaments
	314-08299/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació a tots els centres educatius del Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
	314-08300/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que les direccions de tots els centres educatius coneixen el Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l
	314-08301/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels professionals dels serveis educatius i dels directors dels centres educatius relativa a l’aplicació del Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacion
	314-08302/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que els professionals dels serveis educatius i els directors dels centres educatius coneixen el Protocol d’actuació, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situaci
	314-08303/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’imparteixen continguts amb relació als abusos sexuals i els maltractaments a menors als centres educatius
	314-08304/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió dels protocols de l’àmbit dels abusos sexuals i els maltractaments a menors entre tots els professionals que treballen amb infants i adolescents fora de l’horari lectiu
	314-08305/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Comitè Interdepartamental de seguiment i coordinació dels protocols sobre abusos sexuals a menors o qualsevol altre maltractament
	314-08306/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de l’Escola Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona, i sobre l’expedient obert a aquest centre educatiu
	314-08307/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de presentar-se com a acusació en els casos coneguts d’abusos a menors, amb el consentiment de les víctimes
	314-08308/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de retirar el concert a l’Escola Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona, arran de la manca de col·laboració en els casos coneguts d’abusos a menors ocorreguts en aquest centre educatiu
	314-08309/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha fet la taula de coordinació de professionals que la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, insta a posar en marxa
	314-08310/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de constitució de la taula de coordinació de professionals que la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, insta a posar en marxa
	314-08311/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la taula de coordinació de professionals que la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, insta a posar en marxa
	314-08312/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a crear el Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre
	314-08313/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de la creació del Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre en l’assignació dels recursos que el Servei Català de la Salut destina a aquesta regió sanitària
	314-08314/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de la creació del Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre en les plantilles i les condicions laborals dels professionals sanitaris dels organismes que es pretenen integrar
	314-08315/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències en el model organitzatiu i de gestió entre les propostes dels consorcis sanitaris de Lleida i de les Terres de l’Ebre
	314-08316/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que s’integraran al Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre
	314-08317/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la creació del Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre comportarà l’ús de les infraestructures i els serveis públics de salut per a activitats i serveis privats
	314-08318/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives de l’atenció primària per a fer front a l’increment d’al·lèrgies
	314-08319/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a fer front a l’increment de les al·lèrgies
	314-08320/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats pel brot de gastroenteritis de l’Escola Avenç, de Sant Cugat del Vallès
	314-08321/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme amb relació al brot de gastroenteritis de l’Escola Avenç, de Sant Cugat del Vallès
	314-08322/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament d’Ensenyament davant els resultats dels alumnes castellanoparlants en les proves PISA del 2015
	314-08323/11
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de cohesió social que impliquen els resultats dels alumnes castellanoparlants en les proves PISA del 2015
	314-08324/11
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament d’Ensenyament davant el major fracàs escolar dels alumnes castellanoparlants
	314-08325/11
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de cohesió social que impliquen els resultats de les proves PISA del 2015 i el percentatge d’alumnes castellanoparlants que repeteixen curs
	314-08326/11
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs




