
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nomenament de Brauli Duart com a 
vicepresident de la Corporació
325-00001/12
Resposta del president del Consell de Govern 25

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 les negociacions amb 
la direcció d’Agrolab per a facilitar el projecte de construcció d’un nou laboratori al 
Centre Integral de Mercaderies de Tarragona
311-00082/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va 
conèixer la intenció d’Agrolab de traslladar la construcció d’un laboratori de Tarra-
gona a Burgos i sobre les converses per a canviar la decisió
311-00083/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un pla de 
treball per a oferir a Agrolab unes condicions per a revertir la decisió de cancel·lar 
l’ampliació de les seves instal·lacions a Tarragona
311-00084/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputadda del GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a evitar que es descartin projectes d’inversió existents al Camp de Tarragona
311-00085/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres dependents 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que han aplicat el Proto-
col de prevenció i actuació davant les situacions de violència i els que no l’han aplicat
311-00086/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de situacions 
de violència als centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència el 2017
311-00087/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres dependents 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que tenen seguretat 
privada i sobre qui n’assumeix el cost
311-00088/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 30
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres dependents 
del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que han aplicat el Protocol de preven-
ció i actuació davant les situacions de violència i els que no l’han aplicat
311-00089/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de situa-
cions de violència als centres dependents del Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona el 2017
311-00090/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres dependents 
del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que tenen seguretat privada i sobre 
qui n’assumeix el cost
311-00091/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pertinència de dur a 
terme una campanya política en una escola bressol
311-00092/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri d’actuació per 
a mantenir la neutralitat política als centres educatius
311-00093/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es pot considerar 
adoctrinament el fet que una escola bressol secundi una campanya política
311-00094/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions previstes per 
a restaurar la neutralitat política a l’Escola Bressol Cucut, del Papiol (Baix Llobregat)
311-00095/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que uns menors 
cantin a escola una cançó amb contingut polític
311-00096/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la lletra d’una cançó 
que van cantar alumnes de l’Escola Torrent de Can Carabassa, de Barcelona, en la 
celebració del Carnestoltes
311-00097/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús sexista del llenguat-
ge en una cançó que van cantar alumnes de l’Escola Torrent de Can Carabassa, de 
Barcelona, en la celebració del Carnestoltes
311-00098/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri d’actuació per 
a preservar l’escola lliure de politització
311-00099/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió la posada en marxa d’algun 
pla d’emergència per a atendre les persones sense llar durant els dies de baixes 
temperatures
311-00100/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’algun 
protocol d’actuació per a garantir el recer i la seguretat de les persones sense llar 
davant les baixes temperatures
311-00101/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 39
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat de desenvolupa-
ment del Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i 
avaluació del seu funcionament i del Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació 
i millora dels jutjats adjudicats a l’empresa Everis BPO
311-00102/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat d’execució del 
pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a 
través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi 
en l’àmbit de l’avaluació i millora dels jutjats
311-00103/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici del pla pilot deri-
vat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la 
inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de 
l’avaluació i millora dels jutjats en vuit jutjats escollits prèviament
311-00104/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la selecció de  personal 
i la formació dels avaluadors de qualitat del pla pilot derivat del treball fet al Pla 
de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació 
del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora
311-00105/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 42

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb la direcció 
d’Agrolab per a facilitar el projecte de construcció d’un nou laboratori al Centre In-
tegral de Mercaderies de Tarragona
314-00240/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va conèixer la 
intenció d’Agrolab de traslladar la construcció d’un laboratori de Tarragona a Burgos 
i sobre les converses per a canviar la decisió
314-00241/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla de treball per 
a oferir a Agrolab unes condicions per a revertir la decisió de cancel·lar l’ampliació 
de les seves instal·lacions a Tarragona
314-00242/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
que es descartin projectes d’inversió existents al Camp de Tarragona
314-00243/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició de la Secretaria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat davant l’extracció d’oliveres mil·lenàries de les Terres de 
l’Ebre per vivers privats
314-00244/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació davant l’extracció d’oliveres mil·lenàries de 
les Terres de l’Ebre per vivers privats
314-00245/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia amb relació a l’extracció d’oliveres mil·lenàries de les Terres 
de l’Ebre per vivers privats
314-00246/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’Ajuntament 
d’Ulldecona (Montsià) amb relació a l’extracció d’oliveres mil·lenàries de les Terres 
de l’Ebre per vivers privats
314-00247/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que extrauen oliveres 
mil·lenàries de les Terres de l’Ebre
314-00248/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’una llei del patrimoni 
arbori monumental
314-00249/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’ampliació de la ronda 
Litoral de Barcelona anunciat pel Ministeri de Foment
314-00250/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la cobertura de la ronda de Dalt 
de Barcelona hauria d’ésser prioritària davant l’ampliació de la ronda Litoral
314-00251/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació que el crèdit del 
Banc Europeu d’Inversions està paralitzat en espera de la formació del Govern i 
l’aprovació dels pressupostos del 2018
314-00252/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la posada en funciona-
ment de les estacions de Foneria i de Foc Cisell de la línia 10 del metro
314-00253/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la posada en funcio-
nament de les estacions d’Ildefons Cerdà i de Provençana de la línia 10 del metro
314-00254/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades contra l’Es-
cola Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona, per haver incomplert els protocols 
per a evitar abusos sexuals
314-00255/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a detectar 
abusos sexuals i maltractaments a menors
314-00256/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que formen 
part del Pla pilot d’itineraris formatius específics
314-00257/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prova d’aptitud personal per a 
estudiar un grau de mestre
314-00258/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’examinands que 
han superat la prova d’aptitud personal per a estudiar un grau de mestre
314-00259/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la prova d’aptitud 
personal pels examinands que l’han feta
314-00260/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 54
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències que cal millorar 
en la formació inicial dels mestres
314-00261/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de canvis en la prova 
d’aptitud personal per a estudiar un grau de mestre
314-00262/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la formació perma-
nent dels professors
314-00263/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació i el millorament de l’ofer-
ta i els continguts de la formació permanent dels professors
314-00264/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que han pas-
sat de centre de màxima complexitat a centre de complexitat alta el curs 2017-2018
314-00265/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de molts centres educatius 
de màxima complexitat a complexitat alta
314-00266/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de l’estudi que avalen el 
canvi de molts centres educatius de màxima complexitat a complexitat alta
314-00267/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per als centres 
escolars que han passat d’ésser qualificats de màxima complexitat a complexitat alta
314-00268/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les característiques dels centres 
educatius de màxima complexitat o de complexitat alta
314-00269/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tria del sexe dels candidats les 
ofertes de treball per a mestres
314-00270/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir que les ofertes de treball de mestres no discriminin per raó de gènere
314-00271/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè les 
escoles privades i concertades respectin la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones 
i homes, en contractar els docents
314-00272/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes de feina per a 
mestres en el perfil de les quals es demana que sigui un home
314-00273/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de sancionar els centres 
escolars que vulnerin el principi de no discriminació
314-00274/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sanciona-
dors incoats per vulnerar el principi de no discriminació el curs 2016-2017
314-00275/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 62
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació 
postobligatòria que ofereixen els centres escolars públics
314-00276/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació 
postobligatòria que ofereixen els centres escolars concertats
314-00277/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres públics d’edu-
cació postobligatòria
314-00278/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres públics d’edu-
cació postobligatòria construïts del 2010 ençà
314-00279/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes amb 
necessitats educatives especials escolaritzats en centres públics i en centres con-
certats
314-00280/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes d’origen 
estranger escolaritzats en centres públics i en centres concertats
314-00281/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes d’origen 
estranger escolaritzats en centres públics i en centres concertats
314-00282/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars de 
màxima complexitat
314-00283/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars de 
complexitat alta
314-00284/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts escola i sobre 
els que estan emplaçats en entorns d’alta complexitat
314-00285/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de selecció dels docents 
pel que fa a l’aparença
314-00286/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió de la comunitat educativa 
respecte als criteris de selecció dels docents pel que fa a l’aparença
314-00287/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars públics inte-
ressats a participar en els programes de mobilitat formativa i cooperació europea 
i internacional
314-00288/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars concertats 
interessats a participar en els programes de mobilitat formativa i cooperació euro-
pea i internacional
314-00289/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 69
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars públics que 
han participat en algun dels programes de mobilitat formativa i cooperació europea 
i internacional el curs 2016-2017
314-00290/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars concertats que 
han participat en algun dels programes de mobilitat formativa i cooperació europea 
i internacional el curs 2016-2017
314-00291/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han par-
ticipat en algun dels programes de mobilitat formativa i cooperació europea i inter-
nacional el curs 2016-2017
314-00292/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a aprovar el 
Decret de l’Observatori de l’Equitat en el Sistema Educatiu no Universitari
314-00293/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament de l’Ob-
servatori de l’Equitat en el Sistema Educatiu no Universitari
314-00294/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura de govern de l’Obser-
vatori de l’Equitat en el Sistema Educatiu no Universitari
314-00295/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes de pri-
mària que ha estat admès al centre educatiu escollit en primera opció
314-00296/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes de se-
cundària que ha estat admès al centre educatiu escollit en primera opció
314-00297/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primària 
i secundària que no han estat admesos en cap centre educatiu escollit en la llista 
de preferències
314-00298/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts escola que 
funcionen el curs 2017-2018
314-00299/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el municipi a què pertanyen els 
instituts escola que funcionen el curs 2017-2018
314-00300/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes escolaritzats 
als instituts escola que funcionen el curs 2017-2018
314-00301/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts escola que 
funcionen en entorns socioculturals complexos el curs 2017-2018
314-00302/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts escola que 
funcionen en municipis petits el curs 2017-2018
314-00303/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 76
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’horari dels instituts escola que 
funcionen el curs 2017-2018
314-00304/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió del llibre Abecedari de 
la independència a l’apartat de literatura infantil de 5 a 8 anys de les biblioteques 
i llibreries
314-00305/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del llibre Abecedari de 
la independència per a infants d’entre 5 i 8 anys
314-00306/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació del llibre Abecedari 
de la independència a les biblioteques escolars
314-00307/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mantenir els concerts 
educatius amb escoles que segreguen per sexe
314-00308/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’exigir l’escolarització 
mixta als centres educatius que reben finançament públic
314-00309/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’educació infantil, 
primària i secundària que tenen fibrociment o amiant en llurs instal·lacions i l’han 
retirat durant el 2016 i 2017
314-00310/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària prevista 
per a retirar el fibrociment o l’amiant dels centres educatius el 2017
314-00311/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de retirada del fibroci-
ment o l’amiant als centres escolars el 2018
314-00312/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària prevista 
per a retirar el fibrociment o l’amiant dels centres educatius el 2018
314-00313/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions fetes als centres 
educatius que tenen fibrociment o amiant el 2016 i el 2017
314-00314/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els períodes no lectius en què es 
retirarà l’amiant i el fibrociment dels centres educatius
314-00315/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la corresponsabilitat dels ajunta-
ments per a retirar l’amiant i el fibrociment dels centres educatius
314-00316/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de computar la retirada 
de l’amiant i el fibrociment dels centres educatius com a obres de reforma, amplia-
ció i millorament
314-00317/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 83
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses especialitzades amb 
autorització per a retirar el fibrociment i l’amiant dels centres educatius
314-00318/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres que presten el Servei 
d’Educació de Catalunya i incompleixen la gratuïtat dels ensenyaments
314-00319/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de centres educatius 
privats que reben finançament públic i obliguen les famílies a pagar activitats com-
plementàries dins l’horari lectiu
314-00320/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures disciplinàries incoades 
als centres concertats que obliguen a pagar quotes per activitats complementàries
314-00321/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies fetes per la Inspecció 
d’Educació per vulneració dels drets dels alumnes als centres el 2017
314-00322/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre actual de docents
314-00323/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució del llibret Un infant 
que creix, que pot contradir les recomanacions d’hàbits d’alimentació saludable, a 
infants de 3 anys
314-00324/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució del llibret Un infant 
que creix, que contradiu directrius relatives a la ingesta de sucre o de cacau, a in-
fants de 3 anys
314-00325/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat encoberta en la difusió 
d’informació per a fomentar una alimentació saludable
314-00326/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment d’hàbits alimentaris sa-
ludables entre els alumnes
314-00327/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada del llibret Un infant que 
creix, que contradiu directrius del Departament i de l’OMS, distribuït a infants de 
3 anys
314-00328/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió de llibrets amb patrocinis 
que tenen interessos en les recomanacions relatives a la salut o criança dels infants
314-00329/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del llibret Un infant que creix 
i l’aportació de les empreses patrocinadores
314-00330/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comptabilització dels infants i 
adolescents amb mancances alimentàries
314-00331/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 91
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació de l’avaluació del 
protocol de detecció i atenció a la infància en risc de malnutrició
314-00332/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del grup de seguiment 
interdepartamental per a avaluar les dades sobre el nombre d’infants i adolescents 
amb problemes de malnutrició
314-00333/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del protocol per 
a la detecció i el seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i 
adolescents
314-00334/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
que pateixen malnutrició i sobre els ajuts que reben
314-00335/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
que pateixen malnutrició i sobre llur detecció
314-00336/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats contra la 
violència masclista
314-00337/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballadors dels serveis d’in-
tervenció especialitzada en violència masclista
314-00338/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos dels serveis d’inter-
venció especialitzada en violència masclista
314-00339/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les baixes laborals 
dels treballadors dels serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista
314-00340/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir un ajut 
pluridisciplinari a les víctimes de violència masclista
314-00341/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació amb els treballadors 
dels serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista del Baix Llobregat 
arran d’un anunci de vaga
314-00342/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a eliminar els es-
tereotips de gènere en la publicitat
314-00343/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar anuncis 
de joguines que promoguin estereotips de gènere
314-00344/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a revertir els es-
tereotips de gènere dels anuncis de joguines
314-00345/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 98
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a revertir els es-
tereotips de gènere dels anuncis de joguines adreçades a infants
314-00346/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes per a fomentar els 
jocs i les relacions de jocs igualitàries
314-00347/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a fomentar relacions 
de jocs igualitàries en centres escolars i activitats de lleure i esportives
314-00348/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accés a les joguines en els cen-
tres escolars i els estereotips de gènere
314-00349/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de jocs i joguines entre 
els infants per a defugir els estereotips de gènere
314-00350/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de jocs, llibres i il·lus-
tracions per a evitar els estereotips de gènere en jocs i activitats infantils
314-00351/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos d’embargament d’ajuts 
individuals de menjador escolar
314-00352/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres dependents de la Di-
recció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que han aplicat el Protocol 
de prevenció i actuació davant les situacions de violència i els que no l’han aplicat
314-00353/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de situacions de vio-
lència als centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència el 2017
314-00354/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres dependents de la Direcció Gene-
ral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que tenen seguretat privada i sobre qui n’assumeix  
el cost
314-00355/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres dependents del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona que han aplicat el Protocol de prevenció i actuació 
davant les situacions de violència i els que no l’han aplicat
314-00356/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de situacions de violèn-
cia als centres dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona el 2017
314-00357/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres dependents del Con-
sorci de Serveis Socials de Barcelona que tenen seguretat privada i sobre qui n’as-
sumeix el cost
314-00358/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions d’urgència per ar-
ranjar la calefacció i l’aïllament a l’Escola Marta Mata del Vendrell (Baix Penedès)
314-00359/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 107
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a con-
dicionar l’entrada del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00360/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’actuacions per a fer 
accessible l’entrada del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00361/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes a l’entorn 
del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00362/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes a la zona 
de l’aparcament del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00363/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a con-
dicionar les sortides d’emergència del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00364/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les demandes dels veïns amb rela-
ció al condicionament i l’accessibilitat del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00365/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de finques rebudes per 
la Generalitat per successió intestada els darrers cinc anys
314-00366/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de finques rebudes per 
la Generalitat per successió intestada que han estat destinades a habitatge social 
els darrers cinc anys
314-00367/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de finques rebudes per 
la Generalitat per successió intestada que han estat alienades
314-00368/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels ingressos de 
l’alienació de les finques que la Generalitat ha obtingut per successió intestada els 
darrers cinc anys
314-00369/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals ha decidit que 
alguns centres d’atenció primària tanquin abans de l’hora habitual
314-00370/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària que 
han de tancar abans de l’hora habitual
314-00371/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’allargament del temps d’espera 
dels pacients en els centres d’atenció primària que tanquen abans de l’hora habitual
314-00372/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment d’un recurs assis-
tencial pròxim per a la població afectada pel tancament anticipat de centres d’aten-
ció primària
314-00373/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 114
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha hagut reunions amb el col-
lectiu dels metges afectats per a acordar el tancament anticipat d’alguns centres 
d’atenció primària
314-00374/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del pla de conciliació 
laboral, familiar i personal dels professionals dels centres sanitaris de l’Institut Ca-
talà de la Salut
314-00375/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per des-
aparició de persones que es van presentar el 2017
314-00376/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones desapare-
gudes que s’han localitzat amb vida el 2017
314-00377/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones desapare-
gudes que han estat localitzades mortes el 2017
314-00378/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que cons-
ten com a desaparegudes el 2017
314-00379/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura i el nombre de pro-
fessionals assignats a la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos 
d’Esquadra
314-00380/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del pressupost assignat 
a la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra entre el 
2010 i el 2017
314-00381/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’estructura i el nombre 
de professionals assignats a l’Oficina d’Atenció als Familiars de Persones Desapa-
regudes dels Mossos d’Esquadra
314-00382/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del pressupost assignat a 
l’Oficina d’Atenció als Familiars de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra
314-00383/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs d’elaboració del Pacte 
contra la segregació escolar a Catalunya
314-00384/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa dels treballs d’elaboració 
del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya
314-00385/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un decret d’admissió 
d’alumnes a les escoles que substitueixi el del 2007
314-00386/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del decret d’admis-
sió d’alumnes a les escoles
314-00387/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 121
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera prevista perquè els do-
cents del grup de referents d’atenció educativa inclusiva difonguin el Decret 150/2017, 
de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
314-00388/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar el nombre de 
membres del grup de referents d’atenció educativa inclusiva
314-00389/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica destinada al 
grup de referents d’atenció educativa inclusiva
314-00390/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda pels membres 
del grup de referents d’atenció educativa inclusiva
314-00391/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a des-
plegar el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu
314-00392/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els instruments per a l’educació 
inclusiva
314-00393/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pràctiques adreçades a l’edu-
cació inclusiva
314-00394/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè 
els centres educatius avancin cap a cultures, polítiques i pràctiques més inclusives
314-00395/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que es dona als pro-
fessionals dels centres educatius amb relació a la planificació de la gradació dels 
suports que necessita cada alumne
314-00396/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptaran els re-
ferents d’atenció educativa inclusiva per a impulsar la formació dels professionals 
dels centres amb relació als suports que necessita cada alumne
314-00397/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que encara no tenen un 
projecte educatiu que fomenti una atenció educativa inclusiva i de qualitat
314-00398/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri d’actuació per a mantenir 
la neutralitat política als centres educatius
314-00399/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinència que es dugui a terme 
una campanya política en una escola bressol
314-00400/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es pot considerar adoctrinament 
el fet que una escola bressol secundi una campanya política
314-00401/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 131
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a restaurar la neu-
tralitat política a l’Escola Bressol Cucut, del Papiol (Baix Llobregat)
314-00402/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que uns menors cantin a es-
cola una cançó amb contingut polític
314-00403/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la lletra d’una cançó que van can-
tar alumnes de l’Escola Torrent de Can Carabassa, de Barcelona, en la celebració 
del Carnestoltes
314-00404/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús sexista del llenguatge en una 
cançó que van cantar alumnes de l’Escola Torrent de Can Carabassa, de Barcelona, 
en la celebració del Carnestoltes
314-00405/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri d’actuació per a preservar 
l’escola lliure de politització
314-00406/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la posada en marxa d’algun pla 
d’emergència per a atendre les persones sense llar durant els dies de baixes tem-
peratures
314-00407/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun protocol d’ac-
tuació per a garantir el recer i la seguretat de les persones sense llar davant les 
baixes temperatures
314-00408/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds d’ajuts per a material 
escolar i llibres de text dels cursos 2016-2017 i 2017-2018
314-00409/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a material 
escolar i llibres de text els cursos 2016-2017 i 2017-2018
314-00410/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació econòmica per a adquirir 
llibres de text, material didàctic i llicències de llibres digitals del curs 2015-2016 ençà
314-00411/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a material 
escolar i llibres de text del curs 2010-2011 ençà
314-00412/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que reben ajuts per a 
distribuir entre els alumnes llibres de text i material didàctic
314-00413/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que han rebut ajuts per 
a adquirir llibres de text, material didàctic i llicències de llibres digitals els cursos 
2016-2017 i 2017-2018
314-00414/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació econòmica per als ajuts 
per a adquirir llibres de text, material didàctic i llicències de llibres digitals
314-00415/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 140
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes beneficiats amb ajuts 
per a adquirir llibres de text i material didàctic els cursos 2016-2017 i 2017-2018
314-00416/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació econòmica rebuda del 
Govern de l’Estat per als ajuts per a adquirir llibres de text i material didàctic els 
anys 2016 i 2017
314-00417/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sords en l’en-
senyament obligatori
314-00418/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sords en l’en-
senyament postobligatori
314-00419/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a la inclusió 
d’alumnes sords
314-00420/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals contractats per 
a implantar la renda garantida de ciutadania
314-00421/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes i les incidències per la 
implantació de la renda garantida de ciutadania
314-00422/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el sistema infor-
màtic usat per a implantar la renda garantida de ciutadania
314-00423/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients resolts per silenci 
administratiu positiu en la implantació de la renda garantida de ciutadania
314-00424/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plecs de condicions per al con-
curs de les cinc residències públiques que tenien contracte de gestió amb la UTE 
Ingesan-Asproseat
314-00425/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a preve-
nir negligències en l’adjudicació del concurs de les cinc residències públiques que 
tenien contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat
314-00426/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració econòmica del cost del 
servei amb què sortirà a licitació el concurs de les cinc residències públiques que 
tenien contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat
314-00427/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com els plecs de condi-
cions garantiran la qualitat assistencial i evitaran la precarització dels llocs de tre-
ball en el concurs de les cinc residències públiques que tenien contracte de gestió 
amb la UTE Ingesan-Asproseat
314-00428/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 147
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què serà efectiva l’adju-
dicació del concurs de les cinc residències públiques que tenien contracte de gestió 
amb la UTE Ingesan-Asproseat
314-00429/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços en el transport sani-
tari durant l’hivern
314-00430/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències detectades en el 
transport sanitari no urgent durant els darrers dos anys
314-00431/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions al trans-
port sanitari no urgent durant els darrers dos anys
314-00432/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels temps màxims 
d’espera del transport sanitari no urgent durant els darrers dos anys
314-00433/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució percentual d’augment 
d’activitat al transport sanitari el 2017
314-00434/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat del pla de xoc de reduc-
ció de llistes d’espera d’intervencions hospitalàries
314-00435/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que 
s’han contractat per a reforçar el pla de xoc de reducció de llistes d’espera d’inter-
vencions hospitalàries
314-00436/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals que han tingut pro-
blemes per a complir el pla de xoc de reducció de llistes d’espera
314-00437/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que els interins de 
l’Agència Tributària de Catalunya es puguin presentar a les convocatòries per a pro-
veir definitivament les places
314-00438/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oficines de l’Agència 
Tributària de Catalunya obertes i el personal adscrit a cada oficina del setembre al 
desembre del 2017
314-00439/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’autoliquidacions pre-
sentades a l’Agència Tributària de Catalunya del setembre al desembre del 2017
314-00440/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assessoraments fets 
per l’Agència Tributària de Catalunya del setembre al desembre del 2017
314-00441/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes telefòni-
ques rebudes a l’Agència Tributària de Catalunya del setembre al desembre del 2017
314-00442/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 154
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya digitalitzats del gener del 2017 ençà
314-00443/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques d’assessorament als 
contribuents que l’Agència Tributària de Catalunya ha fet amb relació als impostos 
cedits
314-00444/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de l’obligatorietat de 
presentar telemàticament a l’Agència Tributària de Catalunya les autoliquida cions 
dels impostos cedits
314-00445/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de desenvolupament del Pla 
de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació 
del seu funcionament i del Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora 
dels jutjats adjudicats a l’empresa Everis BPO
314-00446/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del pla pilot deri-
vat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la 
inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de 
l’avaluació i millora dels jutjats
314-00447/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici del pla pilot derivat del treball 
fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i 
avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació 
i millora dels jutjats en vuit jutjats escollits prèviament
314-00448/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció de personal i la forma-
ció dels avaluadors de qualitat del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora 
dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu fun-
cionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora dels jutjats
314-00449/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles d’alta com-
plexitat
314-00450/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts d’alta com-
plexitat
314-00451/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes en escoles 
d’alta complexitat
314-00452/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes en instituts 
d’alta complexitat
314-00453/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar si un 
centre educatiu és d’alta complexitat
314-00454/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que s’apliquen als 
centres educatius d’alta complexitat
314-00455/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 162
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis que tenen centres 
educatius d’alta complexitat
314-00456/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb què es renova 
la qualificació d’un centre educatiu com a centre d’alta complexitat
314-00457/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions transversals amb 
altres departaments pel que fa als centres educatius d’alta complexitat
314-00458/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels centres educatius 
d’alta complexitat
314-00459/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives a la vinculació 
entre els centres educatius d’alta complexitat i l’abandonament o el fracàs escolar
314-00460/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les proves de com-
petències bàsiques dels centres educatius d’alta complexitat
314-00461/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-alumne a les es-
coles d’alta complexitat
314-00462/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-alumne als ins-
tituts d’alta complexitat
314-00463/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts específics per a sortides 
i colònies per als alumnes dels centres d’alta complexitat
314-00464/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts específics per a activitats 
extraescolars per als alumnes dels centres d’alta complexitat
314-00465/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a llibres de text per 
als centres d’alta complexitat
314-00466/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a llibres de text per 
als centres que no són d’alta complexitat
314-00467/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
d’alta complexitat situats en mòduls prefabricats
314-00468/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes dels cen-
tres educatius d’alta complexitat que rep beques de menjador
314-00469/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
d’alta complexitat que participen al programa Escola Nova 21
314-00470/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 169
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos específics per a per-
sones nouvingudes de què disposen els centres educatius d’alta complexitat
314-00471/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis d’adscripció previstos 
entre centres i instituts amb una demanda feble o socialment desafavorida per al 
curs escolar 2017-2018 per a evitar la segregació educativa
314-00472/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a combatre la se-
gregació escolar en l’àmbit local dutes a terme pels poders públics i els agents 
educatius que participen en l’admissió d’alumnes
314-00473/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 66/XI 
del Parlament amb relació a la informació que han de proporcionar els centres sos-
tinguts amb fons públics a les famílies sobre la gratuïtat dels centres
314-00474/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 66/XI 
del Parlament amb relació a l’allargament de la reserva de places d’alumnes amb 
necessitats educatives específiques a l’inici de curs
314-00475/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Arabell, de Lleida (Segrià)
314-00476/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Bell-lloc del Pla, de Girona
314-00477/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Les Alzines, de Girona
314-00478/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Aura, de Reus (Baix Camp)
314-00479/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Turó, de Constantí (Tarragonès)
314-00480/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Canigó, de Barcelona
314-00481/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Mestral, de Jorba (Anoia)
314-00482/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Montclar, de Jorba (Anoia)
314-00483/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert edu-
catiu amb l’Escola Pineda, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-00484/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 176
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert edu-
catiu amb l’Escola Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-00485/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola La Vall, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00486/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert edu-
catiu amb l’Escola La Farga, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-00487/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert edu-
catiu amb l’Escola Viaró, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-00488/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Airina, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-00489/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert edu-
catiu amb l’Escola Avantis, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-00490/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase d’implantació en què està 
el decret d’escola inclusiva
314-00491/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals assig-
nats als equips d’assessorament pedagògics el curs 2017-2018
314-00492/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals assig-
nats als equips d’assessorament pedagògics el curs 2016-2017
314-00493/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals assig-
nats als equips d’assessorament pedagògics el curs 2015-2016
314-00494/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vetlladores assigna-
des als centres educatius el curs 2015-2016
314-00495/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vetlladores assigna-
des als centres educatius el curs 2017-2018
314-00496/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-alumne establerta 
per a l’educació primària
314-00497/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio real professor-alumne als 
centres d’educació primària
314-00498/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-alumne establerta 
per a l’educació secundària
314-00499/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 184
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio real professor-alumne als 
centres d’educació secundària
314-00500/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-alumne establerta 
per als cursos de batxillerat
314-00501/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio real professor-alumne als 
centres de batxillerat
314-00502/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe d’entitats ecologistes amb 
relació a l’impacte ambiental del transvasament Siurana-Riudecanyes
314-00503/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que l’Agència Catalana 
de l’Aigua faci una auditoria sobre l’aigua del transvasament Siurana-Riudecanyes 
que s’usa per als regadius del Baix Camp
314-00504/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència Catalana de l’Aigua ha 
estudiat la viabilitat de noves fonts d’aigua per a garantir el proveïment que actual-
ment es fa amb l’aigua del riu Siurana
314-00505/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència Catalana de l’Aigua és 
conscient dels impactes ambientals que pateix el riu Siurana
314-00506/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’Agència Catalana 
de l’Aigua d’aturar el transvasament Siurana-Riudecanyes
314-00507/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 189

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Preguntes al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit
325-00002/12 i 325-00003/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 17) 190

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es publiquen les 
dades de contractació de la Corporació del 9 de novembre de 2017 ençà
325-00004/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 190

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els contractes subscrits per la Corporació 
del novembre del 2017 al gener del 2018
325-00005/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 191

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de contractes subscrits per la 
Corporació durant el 2017 que no s’han publicat al portal de la transparència
325-00006/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 191

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el volum de facturació per contractació 
de publicitat a Televisió de Catalunya durant el 2017
325-00007/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 192
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el volum de facturació per contractació 
de publicitat a les emissores de Catalunya Ràdio durant el 2017
325-00008/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 192

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el volum de facturació per contractació 
de publicitat en mitjans altres que la televisió i la ràdio durant el 2017
325-00009/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 193

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el volum facturat per vendes de progra-
mes o drets durant el 2017
325-00010/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 193

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pagament d’algun import a l’Assemblea 
Nacional Catalana durant el 2017
325-00011/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 193

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pagament d’algun import a Òmnium 
Cultural durant el 2017
325-00012/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 194

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pagament d’algun import a Acció Cul-
tural del País Valencià durant el 2017
325-00013/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 194
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
nomenament de Brauli Duart com a vicepresident de la Corporació
325-00001/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del Ple del Parlament

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit pel President del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta escrita núm. 325-00001/12 sobre l’assumpció per part 
del Sr. Brauli Duart de les funcions de la presidència del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, presentada per la diputada senyora 
Marta Ribas Frias del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem 

Resposta
Mitjançant acord del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals de 17 de gener de 2018, i d’acord amb el previst a l’article 7.6 de la 
Llei 11/2017, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el  
Sr. Brauli Duart i Linares ha estat nomenat vicepresident del Consell de Govern.

Així mateix, i com ja s’ha comentat abastament en el si de la Comissió de Con-
trol del Parlament de Catalunya durant l’anterior legislatura, ja sigui oralment o en 
respostes per escrit, la vicepresidència del Consell de Govern assumeix les funcions 
de la presidència en virtut del que preveu concretament l’article 13 bis de la Llei 
11/2017, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i el rè-
gim jurídic dels òrgans col·legiats que preveuen els articles 13 i següents de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions pú-
bliques de Catalunya.

Per tant, l’actuació del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, en tant que màxim responsable de l’administració i el govern de la 
corporació, s’ha ajustat en tot moment a la legislació vigent amb submissió plena a 
la llei.

El nomenament del Sr. Brauli Duart i Linares com a vicepresident del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha estat comunicat 
al Parlament de Catalunya.

Barcelona, 9 de febrer de 2018
Brauli Duart i Linares, vicepresident
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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 les 
negociacions amb la direcció d’Agrolab per a facilitar el projecte de 
construcció d’un nou laboratori al Centre Integral de Mercaderies de 
Tarragona
311-00082/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Laura Vílchez Sánchez, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
160 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno 
para que les sea respuesta oralmente en comisión.

En relación a la noticia sobre la decisión de la empresa Agrolab de cancelar la 
ampliación de sus instalaciones en Tarragona y realizar la misma en la provincia 
de Burgos.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
El Govern de la Generalitat debía tener conocimiento de la intención de Agrolab 

de invertir en la ampliación de sus instalaciones en Tarragona.
– Desde el Departamento correspondiente, ¿qué negociaciones se llevaron a cabo 

con la dirección de Agrolab para facilitar el proyecto de construcción de un nuevo 
laboratorio en el Centre Integral de Mercaderies (CIM) de Tarragona?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
data en què es va conèixer la intenció d’Agrolab de traslladar la 
construcció d’un laboratori de Tarragona a Burgos i sobre les 
converses per a canviar la decisió
311-00083/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Laura Vílchez Sánchez, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
160 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno 
para que les sea respuesta oralmente en comisión.

En relación a la noticia sobre la decisión de la empresa Agrolab de cancelar la 
ampliación de sus instalaciones en Tarragona y realizar la misma en la provincia 
de Burgos.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Ante el anuncio de trasladar las inversiones de Tarragona a Burgos, decisión 

que puede suponer la pérdida de entre 160 y 200 puestos de trabajo, ¿desde cuándo 
tenía conocimiento el Govern de la Generalitat de la intención de Agrolab de tras-
ladar la construcción del macro laboratorio de Tarragona a Burgos? ¿Había mante-
nido el Govern conversaciones con Agrolab en relación a esta intención de cancelar 
el proyecto?

– A raíz de estas conversaciones y a juicio del Govern, ¿qué razones han sido las 
causantes de este cambio de decisión?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’un pla de treball per a oferir a Agrolab unes condicions 
per a revertir la decisió de cancel·lar l’ampliació de les seves 
instal·lacions a Tarragona
311-00084/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADDA DEL GP CS

Reg. 616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Laura Vílchez Sánchez, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
160 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno 
para que les sea respuesta oralmente en comisión.

En relación a la noticia sobre la decisión de la empresa Agrolab de cancelar la 
ampliación de sus instalaciones en Tarragona y realizar la misma en la provincia 
de Burgos.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene trazado el Govern de la Generalitat un plan de trabajo para ofrecer unas 

condiciones que pudieran revertir la decisión por parte de la empresa Agrolab? ¿Qué 
actuaciones concretas tiene pensado realizar?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a evitar que es descartin projectes d’inversió 
existents al Camp de Tarragona
311-00085/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Laura Vílchez Sánchez, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
160 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno 
para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Ante los procesos de desinversión que se están produciendo en diferentes secto-
res industriales del Camp de Tarragona, que incluyen algunas industrias químicas y 
petroquímicas, como la noticia sobre la decisión de la empresa Agrolab de cancelar 
la ampliación de sus instalaciones, trasladando dicha ampliación a la provincia de 
Burgos.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas tiene previstas tomar el Govern de la Generalitat encaminadas a 

evitar que se descarten proyectos de inversión existentes en el territorio?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància  
i l’Adolescència que han aplicat el Protocol de prevenció i actuació 
davant les situacions de violència i els que no l’han aplicat
311-00086/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Según datos obtenidos por diferentes sindicatos vinculados a la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, los 
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trabajadores de los diferentes centros sufrieron en 2017 un total de 286 accidentes 
laborales. De estos, el 82% (235) tuvieron como causa la agresión o contención de 
menores ingresados. Estas cifras multiplican por cinco las del año 2013.

A pesar de la puesta en marcha del Protocolo de Prevención y Actuación ante la 
violencia en los centros de la DGAIA, las cifras de agresiones no se han conseguido 
reducir, según datos del informe obtenido por los sindicatos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los centros dependientes de la Dirección General de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia (DGAIA), teniendo en cuenta tanto las fundaciones pri-
vadas como los centros públicos: 

– ¿Cuáles son los centros en los que se ha implementado el protocolo de Preven-
ción y Actuación ante la violencia y cuáles en los que no se ha implementado?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de situacions de violència als centres dependents de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència el 2017
311-00087/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Según datos obtenidos por diferentes sindicatos vinculados a la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, los 
trabajadores de los diferentes centros sufrieron en 2017 un total de 286 accidentes 
laborales. De estos, el 82% (235) tuvieron como causa la agresión o contención de 
menores ingresados. Estas cifras multiplican por cinco las del año 2013.

A pesar de la puesta en marcha del Protocolo de Prevención y Actuación ante la 
violencia en los centros de la DGAIA, las cifras de agresiones no se han conseguido 
reducir, según datos del informe obtenido por los sindicatos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los centros dependientes de la Dirección General de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia (DGAIA), teniendo en cuenta tanto las fundaciones pri-
vadas como los centros públicos: 

– ¿Cuántas situaciones de violencia se han producido en estos centros durante el 
año 2017?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància  
i l’Adolescència que tenen seguretat privada i sobre qui n’assumeix  
el cost
311-00088/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Según datos obtenidos por diferentes sindicatos vinculados a la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, los 
trabajadores de los diferentes centros sufrieron en 2017 un total de 286 accidentes 
laborales. De estos, el 82% (235) tuvieron como causa la agresión o contención de 
menores ingresados. Estas cifras multiplican por cinco las del año 2013.

A pesar de la puesta en marcha del Protocolo de Prevención y Actuación ante la 
violencia en los centros de la DGAIA, las cifras de agresiones no se han conseguido 
reducir, según datos del informe obtenido por los sindicatos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los centros dependientes de la Dirección General de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia (DGAIA), teniendo en cuenta tanto las fundaciones pri-
vadas como los centros públicos: 

– ¿Cuántos de estos centros disponen de seguridad privada? ¿Qué organismo 
asume el coste de dicho servicio?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
que han aplicat el Protocol de prevenció i actuació davant les 
situacions de violència i els que no l’han aplicat
311-00089/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.



BOPC 21
23 de febrer de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 31 

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Según datos obtenidos por diferentes sindicatos vinculados a la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, los 
trabajadores de los diferentes centros sufrieron en 2017 un total de 286 accidentes 
laborales. De estos, el 82% (235) tuvieron como causa la agresión o contención de 
menores ingresados. Estas cifras multiplican por cinco las del año 2013.

A pesar de la puesta en marcha del Protocolo de Prevención y Actuación ante la 
violencia en los centros de la DGAIA, las cifras de agresiones no se han conseguido 
reducir, según datos del informe obtenido por los sindicatos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los centros dependientes del Consorcio de Servicios Sociales de 

Barcelona: 
– ¿Cuáles son los centros en los que se ha implementado el protocolo de Preven-

ción y Actuación ante la violencia y cuáles en los que no se ha implementado?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de situacions de violència als centres dependents del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona el 2017
311-00090/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Según datos obtenidos por diferentes sindicatos vinculados a la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, los 
trabajadores de los diferentes centros sufrieron en 2017 un total de 286 accidentes 
laborales. De estos, el 82% (235) tuvieron como causa la agresión o contención de 
menores ingresados. Estas cifras multiplican por cinco las del año 2013.

A pesar de la puesta en marcha del Protocolo de Prevención y Actuación ante la 
violencia en los centros de la DGAIA, las cifras de agresiones no se han conseguido 
reducir, según datos del informe obtenido por los sindicatos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los centros dependientes del Consorcio de Servicios Sociales de 

Barcelona: 
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– ¿Cuántas situaciones de violencia se han producido en estos centros durante el 
año 2017?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
que tenen seguretat privada i sobre qui n’assumeix el cost
311-00091/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Según datos obtenidos por diferentes sindicatos vinculados a la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, los 
trabajadores de los diferentes centros sufrieron en 2017 un total de 286 accidentes 
laborales. De estos, el 82% (235) tuvieron como causa la agresión o contención de 
menores ingresados. Estas cifras multiplican por cinco las del año 2013.

A pesar de la puesta en marcha del Protocolo de Prevención y Actuación ante la 
violencia en los centros de la DGAIA, las cifras de agresiones no se han conseguido 
reducir, según datos del informe obtenido por los sindicatos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los centros dependientes del Consorcio de Servicios Sociales de 

Barcelona: 
– ¿Cuántos de estos centros disponen de seguridad privada? ¿Qué organismo 

asume el coste de dicho servicio?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
pertinència de dur a terme una campanya política en una escola 
bressol
311-00092/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
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.

Al mes de febrer de 2018, l’escola bressol Cucut (El Papiol) tenia els arbres del 
pati amb llaços grocs. Cal recordar que les entitats separatistes porten a terme una 
campanya per demanar la llibertats dels presos acusats de sedició amb llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera pertinent el Departament d’Ensenyament el fet que es dugui a terme 

una campanya política a una escola bressol?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri 
d’actuació per a mantenir la neutralitat política als centres educatius
311-00093/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
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.

Al mes de febrer de 2018, l’escola bressol Cucut (El Papiol) tenia els arbres del 
pati amb llaços grocs. Cal recordar que les entitats separatistes porten a terme una 
campanya per demanar la llibertats dels presos acusats de sedició amb llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el criteri d’actuació del Departament d’Ensenyament per mantenir la 

neutralitat política als centres educatius?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es pot 
considerar adoctrinament el fet que una escola bressol secundi una 
campanya política
311-00094/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
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.

Al mes de febrer de 2018, l’escola bressol Cucut (El Papiol) tenia els arbres del 
pati amb llaços grocs. Cal recordar que les entitats separatistes porten a terme una 
campanya per demanar la llibertats dels presos acusats de sedició amb llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Departament d’Ensenyament que es pot considerar adoctrinament se-

cundar una campanya política en una escola bressol, on els alumnes no poden tenir 
un criteri polític format donada la seva edat?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions previstes per a restaurar la neutralitat política a l’Escola 
Bressol Cucut, del Papiol (Baix Llobregat)
311-00095/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
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.

Al mes de febrer de 2018, l’escola bressol Cucut (El Papiol) tenia els arbres del 
pati amb llaços grocs. Cal recordar que les entitats separatistes porten a terme una 
campanya per demanar la llibertats dels presos acusats de sedició amb llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha dut o té previst dur a terme el Departament d’Ensenyament 

per restaurar la neutralitat política a l’escola bressol Cucut?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet 
que uns menors cantin a escola una cançó amb contingut polític
311-00096/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Divendres 9 de febrer de 2018, a l’escola Torrent Can Carabassa (Horta), nens de 
curta edat van cantar a la celebració del Carnestoltes: El dia 1 d’octubre / la gent va 
voler votar / i les urnes amagades / al final es van trobar / Puigdemont és a Brussel·
les, consellers a la presó / l’Iceta balla que balla / i la Inés de mal humor.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la opinió del Departament d’Ensenyament envers el fet que uns me-

nors cantin a l’escola una cançó de evident contingut polític?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la lletra 
d’una cançó que van cantar alumnes de l’Escola Torrent de Can 
Carabassa, de Barcelona, en la celebració del Carnestoltes
311-00097/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
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.

Divendres 9 de febrer de 2018, a l’escola Torrent Can Carabassa (Horta), nens de 
curta edat van cantar a la celebració del Carnestoltes: El dia 1 d’octubre / la gent va 
voler votar / i les urnes amagades / al final es van trobar / Puigdemont és a Brussel·
les, consellers a la presó / l’Iceta balla que balla / i la Inés de mal humor.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha investigat el Departament d’Ensenyament com es va crear la lletra de la 

esmentada cançó? Qui va triar el tema? Van col·laborar els mestres en la redacció 
de la lletra?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús 
sexista del llenguatge en una cançó que van cantar alumnes de 
l’Escola Torrent de Can Carabassa, de Barcelona, en la celebració 
del Carnestoltes
311-00098/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
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.

Divendres 9 de febrer de 2018, a l’escola Torrent Can Carabassa (Horta), nens de 
curta edat van cantar a la celebració del Carnestoltes: El dia 1 d’octubre / la gent va 
voler votar / i les urnes amagades / al final es van trobar / Puigdemont és a Brussel·
les, consellers a la presó / l’Iceta balla que balla / i la Inés de mal humor.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers el fet que 

als polítics homes se’ls anomeni pel seu cognom i a la política dona pel seu nom? 
Quines mesures pensen prendre per evitar l’ús sexista del llenguatge a les escoles?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri 
d’actuació per a preservar l’escola lliure de politització
311-00099/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
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.

Divendres 9 de febrer de 2018, a l’escola Torrent Can Carabassa (Horta), nens de 
curta edat van cantar a la celebració del Carnestoltes: El dia 1 d’octubre / la gent va 
voler votar / i les urnes amagades / al final es van trobar / Puigdemont és a Brussel·
les, consellers a la presó / l’Iceta balla que balla / i la Inés de mal humor.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el criteri d’actuació del Departament d’Ensenyament per preservar una 

escola lliure de politització?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió la posada en 
marxa d’algun pla d’emergència per a atendre les persones sense  
llar durant els dies de baixes temperatures
311-00100/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En Cataluña unas 37.000 personas tienen graves problemas de alojamiento, de 
las cuales más de 11.500 no tienen hogar, según datos oficiales.

En concreto, en la ciudad de Barcelona hay cerca de 3.000 personas sin hogar. 
La Red de Atención a Personas Sin Hogar afirma que más de 900 personas duermen 
directamente en la calle, unas 600 personas en asentamientos irregulares y el resto 
depende de los recursos públicos y privados existentes para pasar la noche.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Ante la ola de frío y las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas 

en Cataluña, ¿ha puesto en marcha la Generalitat algún plan de emergencia para la 
atención de las personas sin hogar durante los días de bajas temperaturas?

Palacio del Parlamento, 14 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’algun protocol d’actuació per a garantir el recer i la 
seguretat de les persones sense llar davant les baixes temperatures
311-00101/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En Cataluña unas 37.000 personas tienen graves problemas de alojamiento, de 
las cuales más de 11.500 no tienen hogar, según datos oficiales.

En concreto, en la ciudad de Barcelona hay cerca de 3.000 personas sin hogar. 
La Red de Atención a Personas Sin Hogar afirma que más de 900 personas duermen 
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directamente en la calle, unas 600 personas en asentamientos irregulares y el resto 
depende de los recursos públicos y privados existentes para pasar la noche.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene la Generalitat algún protocolo de actuación ante las bajas temperaturas 

para garantizar el cobijo y la seguridad de las personas sin hogar en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 14 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
de desenvolupament del Pla de millora dels jutjats i tribunals de 
Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament 
i del Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora dels 
jutjats adjudicats a l’empresa Everis BPO
311-00102/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los contratos sobre el Pla de millora dels jutjats i tribunals de Ca-

talunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament (ref. JU-2016-751) 
y sobre el Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora dels jutjats (ref. 
JU-2016-1286), adjudicados a la empresa EVERIS BPO, SLU.

¿Se han finalizado los trabajos de desarrollo de estos planes? En caso afirmativo, 
se solicita copia de los documentos finales.

– En caso que no se hayan finalizado, ¿cuándo está prevista su finalización?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
d’execució del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels 
jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del 
seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació 
i millora dels jutjats
311-00103/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al plan piloto derivado del trabajo desarrollado en el Pla de millora 

dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu fun-
cionament (ref. JU-2016-751) y en el Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació 
i millora dels jutjats (ref. JU-2016-1286.)

– ¿En qué estado de ejecución se encuentra dicho plan piloto? ¿Ha habido algu-
na modificación sobre el plan inicial? ¿Cuál es el presupuesto total de dicho plan?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici 
del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i 
tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu 
funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i 
millora dels jutjats en vuit jutjats escollits prèviament
311-00104/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

Fascicle segon
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En relación al plan piloto derivado del trabajo desarrollado en el Pla de millora 
dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu fun-
cionament (ref. JU-2016-751) y en el Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació 
i millora dels jutjats (ref. JU-2016-1286.)

– ¿Se ha iniciado dicho plan en los ocho juzgados en los que se había dispuesto 
inicialmente? ¿En qué juzgados concretamente se está implementando?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
selecció de personal i la formació dels avaluadors de qualitat del pla 
pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de 
Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i 
al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora
311-00105/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al plan piloto derivado del trabajo desarrollado en el Pla de millora 

dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu fun-
cionament (ref. JU-2016-751) y en el Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació 
i millora dels jutjats (ref. JU-2016-1286.)

– ¿Ha sido seleccionado el personal para cubrir las plazas de evaluadores de ca-
lidad incluidas en el plan? En caso afirmativo, ¿qué criterios se han seguido para la 
selección de estas personas? ¿Han finalizado la formación prevista para su incorpo-
ración al puesto?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions 
amb la direcció d’Agrolab per a facilitar el projecte de construcció 
d’un nou laboratori al Centre Integral de Mercaderies de Tarragona
314-00240/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Laura Vílchez Sánchez, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artícu-
los 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para 
que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la noticia sobre la decisión de la empresa Agrolab de cancelar la 
ampliación de sus instalaciones en Tarragona y realizar la misma en la provincia 
de Burgos.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
El Govern de la Generalitat debía tener conocimiento de la intención de Agrolab 

de invertir en la ampliación de sus instalaciones en Tarragona.
– Desde el Departamento correspondiente, ¿qué negociaciones se llevaron a cabo 

con la dirección de Agrolab para facilitar el proyecto de construcción de un nuevo 
laboratorio en el Centre Integral de Mercaderies (CIM) de Tarragona?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018 
Francisco Javier Domínguez Serrano, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es 
va conèixer la intenció d’Agrolab de traslladar la construcció d’un 
laboratori de Tarragona a Burgos i sobre les converses per a canviar 
la decisió
314-00241/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Laura Vílchez Sánchez, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artícu-
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los 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para 
que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la noticia sobre la decisión de la empresa Agrolab de cancelar la 
ampliación de sus instalaciones en Tarragona y realizar la misma en la provincia 
de Burgos.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Ante el anuncio de trasladar las inversiones de Tarragona a Burgos, decisión 

que puede suponer la pérdida de entre 160 y 200 puestos de trabajo, ¿desde cuándo 
tenía conocimiento el Govern de la Generalitat de la intención de Agrolab de tras-
ladar la construcción del macro laboratorio de Tarragona a Burgos? ¿Había mante-
nido el Govern conversaciones con Agrolab en relación a esta intención de cancelar 
el proyecto?

– A raíz de estas conversaciones y a juicio del Govern, ¿qué razones han sido las 
causantes de este cambio de decisión?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018 
Francisco Javier Domínguez Serrano, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
pla de treball per a oferir a Agrolab unes condicions per a revertir 
la decisió de cancel·lar l’ampliació de les seves instal·lacions a 
Tarragona
314-00242/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Laura Vílchez Sánchez, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artícu-
los 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para 
que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la noticia sobre la decisión de la empresa Agrolab de cancelar la 
ampliación de sus instalaciones en Tarragona y realizar la misma en la provincia 
de Burgos.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene trazado el Govern de la Generalitat un plan de trabajo para ofrecer unas 

condiciones que pudieran revertir la decisión por parte de la empresa Agrolab? ¿Qué 
actuaciones concretas tiene pensado realizar?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018 
Francisco Javier Domínguez Serrano, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar que es descartin projectes d’inversió existents 
al Camp de Tarragona
314-00243/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Laura Vílchez Sánchez, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artícu-
los 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para 
que les sea contestada con respuesta escrita.

Ante los procesos de desinversión que se están produciendo en diferentes secto-
res industriales del Camp de Tarragona, que incluyen algunas industrias químicas y 
petroquímicas, como la noticia sobre la decisión de la empresa Agrolab de cancelar 
la ampliación de sus instalaciones, trasladando dicha ampliación a la provincia de 
Burgos.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas tiene previstas tomar el Govern de la Generalitat encaminadas a 

evitar que se descarten proyectos de inversión existentes en el territorio?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018 
Francisco Javier Domínguez Serrano, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició de 
la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat davant l’extracció 
d’oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre per vivers privats
314-00244/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
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En relació a la denúncia de municipis de les Terres de l’Ebre, com Ulldecona, 
que se senten desprotegits davant de l’ofensiva de vivers privats que extrauen olive-
res mil·lenàries: 

– Quina posició té la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Genera-
litat davant d’aquests fets?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació davant 
l’extracció d’oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre per vivers 
privats
314-00245/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
En relació a la denúncia de municipis de les Terres de l’Ebre, com Ulldecona, 

que se senten desprotegits davant de l’ofensiva de vivers privats que extrauen olive-
res mil·lenàries: 

– Quina posició té el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció davant d’aquests fets?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb 
la Mancomunitat de la Taula del Sénia amb relació a l’extracció 
d’oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre per vivers privats
314-00246/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
En relació a la denúncia de municipis de les Terres de l’Ebre, com Ulldecona, 

que se senten desprotegits davant de l’ofensiva de vivers privats que extrauen olive-
res mil·lenàries: 

– S’ha posat en contacte la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la 
Generalitat amb la Mancomunitat de la Sènia per fer front a aquesta problemàtica?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes 
amb l’Ajuntament d’Ulldecona (Montsià) amb relació a l’extracció 
d’oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre per vivers privats
314-00247/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
En relació a la denúncia de municipis de les Terres de l’Ebre, com Ulldecona, 

que se senten desprotegits davant de l’ofensiva de vivers privats que extrauen olive-
res mil·lenàries: 

– S’ha posat en contacte la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat amb l’Ajuntament d’Ulldecona i la seva alcaldessa per fer front a aquesta 
problemàtica?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
extrauen oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre
314-00248/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
En relació a la denúncia de municipis de les Terres de l’Ebre, com Ulldecona, 

que se senten desprotegits davant de l’ofensiva de vivers privats que extrauen olive-
res mil·lenàries: 

– Coneix el govern quines són aquestes empreses que extrauen oliveres mil·lenà-
ries? S’ha posat en contacte amb elles?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’una llei 
del patrimoni arbori monumental
314-00249/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
En relació a la denúncia de municipis de les Terres de l’Ebre, com Ulldecona, 

que se senten desprotegits davant de l’ofensiva de vivers privats que extrauen olive-
res mil·lenàries: 
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– Ha estudiat el Govern la possibilitat d’impulsar una Llei de patrimoni arbori 
monumental com la que va ser aprovada l’any 2006 a la Comunitat Valenciana, per 
protegir les oliveres mil·lenàries?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte 
d’ampliació de la ronda Litoral de Barcelona anunciat pel Ministeri  
de Foment
314-00250/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’anunci del Ministeri de Foment del projecte d’ampliació de la ron-

da Litoral per valor de 119,5M: 
– Quina posició té el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat 

sobre aquesta decisió?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la cobertura 
de la ronda de Dalt de Barcelona hauria d’ésser prioritària davant 
l’ampliació de la ronda Litoral
314-00251/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-



BOPC 21
23 de febrer de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 50

lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’anunci del Ministeri de Foment del projecte d’ampliació de la ron-

da Litoral per valor de 119,5M: 
– Considera el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat que la prioritat hauria de 

ser la cobertura de la ronda de Dalt, tal com reclama l’Ajuntament de Barcelona i la 
seva alcaldessa?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació que 
el crèdit del Banc Europeu d’Inversions està paralitzat en espera de 
la formació del Govern i l’aprovació dels pressupostos del 2018
314-00252/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a les declaracions que va fer el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat 

de la Generalitat el divendres 9 de febrer al programa dels Matins de TV3: 
– Pot confirmar el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat que 

el crèdit de 750M del BEI està paralitzat a l’espera de la formació de Govern a Ca-
talunya i l’aprovació dels pressupostos 2018?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la posada 
en funcionament de les estacions de Foneria i de Foc Cisell de la 
línia 10 del metro
314-00253/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a les declaracions que va fer el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat 

de la Generalitat el divendres 9 de febrer al programa dels Matins de TV3: 
– Pot confirmar el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat la data de posada en 

marxa de les estacions de Foneria i Foc Cisell de la línia 10? Serà abans de l’estiu 
de 2018?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la posada 
en funcionament de les estacions d’Ildefons Cerdà i de Provençana 
de la línia 10 del metro
314-00254/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a les declaracions que va fer el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat 

de la Generalitat el divendres 9 de febrer al programa dels Matins de TV3: 
– Pot confirmar el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat la data de posada en 

marxa de les estacions d’Ildefons Cerdà i de Provençana de la línia 10? Serà abans 
d’acabar el 2019?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades contra l’Escola Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona, 
per haver incomplert els protocols per a evitar abusos sexuals
314-00255/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha portat a terme el Govern contra el Col·legi dels Maristes de 

Sants - Les Corts de Barcelona per no haver actuat seguint el principi d’interès supe-
rior de l’infant, incomplint els protocols establerts per evitar casos d’abusos sexuals 
contra diversos alumnes?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats a detectar abusos sexuals i maltractaments a menors
314-00256/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada 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, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius que formen part del Pla pilot d’itineraris formatius 
específics
314-00257/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres formen part del Pla pilot d’itineraris formatius específics? (Espe-

cificar si són públics o privats concertats i el municipi del qual formen part.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prova d’aptitud 
personal per a estudiar un grau de mestre
314-00258/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern de la prova d’aptitud personal (PAP) que han ha-

gut de superar les persones que volien entrar a universitats catalanes a estudiar un 
grau de mestre? (Es demana la valoració sobre els continguts i els resultats.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’examinands que han superat la prova d’aptitud personal per a 
estudiar un grau de mestre
314-00259/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin percentatge de les persones que s’han examinat de la prova d’aptitud per-

sonal (PAP) han superat aquesta prova?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la 
prova d’aptitud personal pels examinands que l’han feta
314-00260/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té informació el Govern sobre la valoració que han fet de la prova d’aptitud 

personal (PAP) les persones que l’han realitzat? En cas afirmatiu, quina valoració 
han fet?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències 
que cal millorar en la formació inicial dels mestres
314-00261/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines competències creu el Govern que cal millorar en la formació inicial 

del professorat?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de 
canvis en la prova d’aptitud personal per a estudiar un grau  
de mestre
314-00262/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern introduir canvis en la prova d’aptitud personal (PAP) el 

curs vinent?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la 
formació permanent dels professors
314-00263/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Govern adient i suficient la formació permanent del professorat?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació i el 
millorament de l’oferta i els continguts de la formació permanent  
dels professors
314-00264/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern ampliar i millorar l’oferta i els continguts de la formació 

permanent del professorat de cara al proper curs escolar 2018-2019?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius que han passat de centre de màxima complexitat  
a centre de complexitat alta el curs 2017-2018
314-00265/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres escolars de Catalunya han vist modificat el seu caràcter de cen-

tre de «màxima complexitat» a centre de «complexitat alta» per al curs 2017-2018? 
(Es demana la informació per nom i municipi del centre)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de molts 
centres educatius de màxima complexitat a complexitat alta
314-00266/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels quals el Departament d’Ensenyament està modificant 

el caràcter de molts centres escolars de «màxima complexitat» a «complexitat alta»?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de 
l’estudi que avalen el canvi de molts centres educatius de màxima 
complexitat a complexitat alta
314-00267/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris de l’estudi que suposadament avalen la modificació del 

caràcter de molts centres escolars de «màxima complexitat» a «complexitat alta»?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
per als centres escolars que han passat d’ésser qualificats de 
màxima complexitat a complexitat alta
314-00268/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines conseqüències té la decisió en termes de recursos de modificar el ca-

ràcter de molts centres escolars de «màxima complexitat» a «complexitat alta»? Es 
preveu una disminució del professorat d’aquests centres? I un menor finançament?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les característiques 
dels centres educatius de màxima complexitat o de complexitat alta
314-00269/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines característiques requereix un centre educatiu per tenir reconeguda la 

consideració de centre de màxima complexitat? I de complexitat alta?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tria del sexe dels 
candidats les ofertes de treball per a mestres
314-00270/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya va publicar en la seva pàgina web 
una oferta de feina per a mestre d’anglès per al curs 2017-2018 a l’Escola Salesians 
de Sabadell, on es demanava en el perfil que fos un «noi». Interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Consta al Departament d’Ensenyament que en el perfil de les ofertes de treball 
per a mestres es triï el sexe de la plaça a cobrir? Amb quin criteri? En cas afirmatiu, 
com es garanteix la no discriminació per raó de gènere?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir que les ofertes de treball de mestres no 
discriminin per raó de gènere
314-00271/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya va publicar en la seva pàgina web 
una oferta de feina per a mestre d’anglès per al curs 2017-2018 a l’Escola Salesians 
de Sabadell, on es demanava en el perfil que fos un «noi». Interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures porta a terme el Govern per garantir que les ofertes de treball 
per a mestres compleixen la no discriminació per raó de gènere?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades perquè les escoles privades i concertades respectin la 
Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, en contractar els 
docents
314-00272/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya va publicar en la seva pàgina web 
una oferta de feina per a mestre d’anglès per al curs 2017-2018 a l’Escola Salesians 
de Sabadell, on es demanava en el perfil que fos un «noi». Interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quines mesures porta a terme el Govern per exigir a les escoles privades i 
concertades de Catalunya que respectin la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes a l’hora de contractar i oferir places de mestres en els seus 
centres?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes 
de feina per a mestres en el perfil de les quals es demana que sigui 
un home
314-00273/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya va publicar en la seva pàgina web 
una oferta de feina per a mestre d’anglès per al curs 2017-2018 a l’Escola Salesians 
de Sabadell, on es demanava en el perfil que fos un «noi». Interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Té constància el Govern de quantes ofertes de feina per a mestres a Catalunya 
demanen en el perfil que sigui un home?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
sancionar els centres escolars que vulnerin el principi de no 
discriminació
314-00274/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya va publicar en la seva pàgina web 
una oferta de feina per a mestre d’anglès per al curs 2017-2018 a l’Escola Salesians 
de Sabadell, on es demanava en el perfil que fos un «noi». Interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Departament d’Ensenyament sancionar a aquells centres que vul-
nerin el principi de no discriminació?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sancionadors incoats per vulnerar el principi  
de no discriminació el curs 2016-2017
314-00275/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya va publicar en la seva pàgina web 
una oferta de feina per a mestre d’anglès per al curs 2017-2018 a l’Escola Salesians 
de Sabadell, on es demanava en el perfil que fos un «noi». Interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants expedients sancionadors per aquest motiu han obert el curs escolar 
2016-2017?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de formació postobligatòria que ofereixen els centres escolars 
públics
314-00276/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de formació postobligatòria s’ofereixen als centres escolars pú-

blics de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de formació postobligatòria que ofereixen els centres escolars 
concertats
314-00277/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de formació postobligatòria s’ofereixen als centres escolars 

concertats de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres públics d’educació postobligatòria
314-00278/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres públics d’educació postobligatòria hi ha a Catalunya? (Es de-

mana la informació per comarques.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres públics d’educació postobligatòria construïts del 2010 ençà
314-00279/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres públics d’educació postobligatòria s’han construït des de 2010 

fins ara a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en 
centres públics i en centres concertats
314-00280/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin percentatge d’alumnat amb NEE estan escolaritzats en centres públics i 

quin a centres concertats?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes d’origen estranger escolaritzats en centres públics i en 
centres concertats
314-00281/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin percentatge d’alumnat d’origen estranger està escolaritzat en centres pú-

blics, i quin a centres concertats?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes d’origen estranger escolaritzats en centres públics i en 
centres concertats
314-00282/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres escolars de primària i secundària participen del projecte Escola 

Nova 21? (Es demana especificar quins són públics, quins concertats i els municipis 
de pertinença.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres escolars de màxima complexitat
314-00283/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres escolars de màxima complexitat hi ha a Catalunya? (Es demana 

especificar quins són públics, quins concertats i els municipis de pertinença.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres escolars de complexitat alta
314-00284/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres escolars de complexitat alta hi ha a Catalunya? (Es demana es-

pecificar quins són públics, quins concertats i els municipis de pertinença.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts 
escola i sobre els que estan emplaçats en entorns d’alta complexitat
314-00285/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants instituts-escola hi ha a Catalunya? I quins d’ells estan situats en entorns 

d’alta complexitat? (Es demana especificar quins són públics, quins concertats i els 
municipis de pertinença.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de 
selecció dels docents pel que fa a l’aparença
314-00286/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té algun criteri el Departament d’Ensenyament de «selecció» dels docents pel 

que fa a la seva aparença? Si és així, quins requisits ha de reunir qualsevol aspirant 
per rebre una valoració positiva de la seva aparença?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió de la 
comunitat educativa respecte als criteris de selecció dels docents 
pel que fa a l’aparença
314-00287/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina opinió té la comunitat educativa sobre el criteri que té el Departament 

d’Ensenyament de «selecció» dels docents pel que fa a la seva aparença?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars 
públics interessats a participar en els programes de mobilitat 
formativa i cooperació europea i internacional
314-00288/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres escolars públics s’han interessat en participar en els programes 

de mobilitat formativa i cooperació europea i internacionals? (Desglossar les dades 
per municipis.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars 
concertats interessats a participar en els programes de mobilitat 
formativa i cooperació europea i internacional
314-00289/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres escolars concertats s’han interessat en participar en els progra-

mes de mobilitat formativa i cooperació europea i internacionals? (Desglossar les 
dades per municipis.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars 
públics que han participat en algun dels programes de mobilitat 
formativa i cooperació europea i internacional el curs 2016-2017
314-00290/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres escolars públics han participa en algun dels programes de mobi-

litat formativa i cooperació europea i internacional durant el curs 2016-2017? (Des-
glossar les dades per municipis.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars 
concertats que han participat en algun dels programes de mobilitat 
formativa i cooperació europea i internacional el curs 2016-2017
314-00291/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres escolars concertats han participat en algun dels programes de 

mobilitat formativa i cooperació europea i internacional durant el curs 2016-2017? 
(Desglossar les dades per municipis.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que han participat en algun dels programes de mobilitat formativa i 
cooperació europea i internacional el curs 2016-2017
314-00292/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes han participat en algun dels programes de mobilitat formativa 

i cooperació europea i internacional durant el curs 2016-2017? (Desglossar les da-
des per municipis.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a aprovar el Decret de l’Observatori de l’Equitat en el Sistema 
Educatiu no Universitari
314-00293/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Govern aprovar el Decret de l’Observatori de l’Equitat en el 

Sistema Educatiu no Universitari?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en 
funcionament de l’Observatori de l’Equitat en el Sistema Educatiu no 
Universitari
314-00294/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan preveu el Govern que comenci a funcionar l’Observatori de l’Equitat en 

el Sistema Educatiu no Universitari?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura de 
govern de l’Observatori de l’Equitat en el Sistema Educatiu no 
Universitari
314-00295/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina estructura de governança proposa el Govern per l’Observatori de l’Equi-

tat en el Sistema Educatiu no Universitari? Quin perfil «d’experts» proposa el Go-
vern per integrar l’Observatori de l’Equitat en el Sistema Educatiu no Universitari?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes de primària que ha estat admès al centre educatiu escollit 
en primera opció
314-00296/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin percentatge d’alumnat de primària de tota Catalunya ha estat admès al 

centre educatiu escollit en primera opció per les famílies?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes de secundària que ha estat admès al centre educatiu 
escollit en primera opció
314-00297/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin percentatge d’alumnat de secundària de tota Catalunya ha estat admès al 

centre educatiu escollit en primera opció per les famílies?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de primària i secundària que no han estat admesos en cap centre 
educatiu escollit en la llista de preferències
314-00298/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin nombre d’alumnat de primària i de secundària de tota Catalunya no ha es-

tat admès en cap centre educatiu escollit en la llista de preferències de les famílies?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts 
escola que funcionen el curs 2017-2018
314-00299/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants instituts escola funcionen a Catalunya el curs 2017-2018? Quants 

d’aquests centres són públics i quants concertats?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el municipi a què 
pertanyen els instituts escola que funcionen el curs 2017-2018
314-00300/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el municipi de pertinença de cadascun dels instituts escola que funcio-

nen a Catalunya el curs 2017-2018?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
escolaritzats als instituts escola que funcionen el curs 2017-2018
314-00301/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin nombre d’alumnat està escolaritzat en cadascun dels instituts escola que 

funcionen a Catalunya el curs 2017-2018?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts 
escola que funcionen en entorns socioculturals complexos el curs 
2017-2018
314-00302/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants instituts escola funcionen a Catalunya el curs 2017-2018 en entorns 

socio culturals complexos?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts 
escola que funcionen en municipis petits el curs 2017-2018
314-00303/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants instituts escola funcionen a Catalunya el curs 2017-2018 en municipis 

petits?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units



BOPC 21
23 de febrer de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 77 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’horari dels instituts 
escola que funcionen el curs 2017-2018
314-00304/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin horari apliquen els instituts escola que funcionen a Catalunya el curs 

2017-2018?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió del llibre 
Abecedari de la independència a l’apartat de literatura infantil de 5 a 
8 anys de les biblioteques i llibreries
314-00305/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació a la publicació del Abecedari de 

la Independència de Roser Calafell, per part de l’editorial La Galera, que es troba a 
les biblioteques i llibreries en l’apartat de literatura infantil de 5 a 8 anys?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del llibre 
Abecedari de la independència per a infants d’entre 5 i 8 anys
314-00306/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Departament d’Ensenyament i el Departament de Cultura que és una 

publicació adient per a nens i nenes amb edats compreses entre els 5 i els 8 anys?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació del 
llibre Abecedari de la independència a les biblioteques escolars
314-00307/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern incorporar aquesta publicació a les biblioteques escolars 

de Catalunya? I en el desenvolupament dels diversos ensenyaments?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
mantenir els concerts educatius amb escoles que segreguen per 
sexe
314-00308/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Segons dades den la web del Departament d’Ensenyament els concerts educa-
tius dels diferents ensenyaments són vigents fins a la fi d’aquest curs 2017-2018, a 
excepció dels corresponents a educació primària que finalitzen en acabar el curs 
2019-2020 i els d’educació especial que ho fan el curs 2020-2021. Interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Departament d’Ensenyament renovar els concerts que caduquen 
enguany amb els centres educatius que segreguen per sexe?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’exigir 
l’escolarització mixta als centres educatius que reben finançament 
públic
314-00309/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Segons dades den la web del Departament d’Ensenyament els concerts educa-
tius dels diferents ensenyaments són vigents fins a la fi d’aquest curs 2017-2018, a 
excepció dels corresponents a educació primària que finalitzen en acabar el curs 
2019-2020 i els d’educació especial que ho fan el curs 2020-2021. Interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Té previst el Departament d’Ensenyament exigir als centres educatius que 
reben finançament públic l’escolarització mixta?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
d’educació infantil, primària i secundària que tenen fibrociment o 
amiant en llurs instal·lacions i l’han retirat durant el 2016 i 2017
314-00310/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quins centres d’educació infantil, d’educació primària i de secundària de 

Catalunya que compten amb fibrociment o amiant a les seves instal·lacions, s’han 
realitzat obres de retirada d’aquest material durant el 2016 i 2017? Especificar el 
nom del centre, la titularitat i el municipi on es troben.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària prevista per a retirar el fibrociment o l’amiant  
dels centres educatius el 2017
314-00311/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina partida ha destinat el Departament a executar les actuacions de retirada 

d’amiant i de fibrociment en centres educatius l’any passat?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
retirada del fibrociment o l’amiant als centres escolars el 2018
314-00312/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quins centres d’educació infantil, d’educació primària i de secundària de 

Catalunya que compten amb fibrociment o amiant a les seves instal·lacions, preveu 
realitzar obres de retirada d’aquest material durant el 2018? Especificar el nom del 
centre, la titularitat i el municipi on es troben.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària prevista per a retirar el fibrociment o l’amiant  
dels centres educatius el 2018
314-00313/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Fascicle tercer
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Amb quina reserva de crèdit compta el Departament d’Ensenyament per exe-

cutar les actuacions programades per la retirada d’amiant i de fibrociment en centres 
educatius l’any 2018?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions 
fetes als centres educatius que tenen fibrociment o amiant el 2016  
i el 2017
314-00314/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines inspeccions s’han dut a terme durant els anys 2016 i 2017 per fer el 

control dels centres escolars que compten amb fibrociment o amiant a les seves ins-
tal·lacions?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els períodes no 
lectius en què es retirarà l’amiant i el fibrociment dels centres 
educatius
314-00315/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quins períodes no lectius té previst el Govern fer la retirada d’amiant i de 

fibrociment als a cadascun dels centres escolars de Catalunya? Té el Govern un ca-
lendari fet?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la corresponsabilitat 
dels ajuntaments per a retirar l’amiant i el fibrociment dels centres 
educatius
314-00316/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina coresponsabilitat té previst demanar el Govern als ajuntaments per la 

retirada d’amiant i fibrociment dels centres escolars de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
computar la retirada de l’amiant i el fibrociment dels centres 
educatius com a obres de reforma, ampliació i millorament
314-00317/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern computar la retirada d’amiant i fibrociment dels centres 

escolars de Catalunya com a obres de reforma, ampliació i millora (RAM) dels cen-
tres docents?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses 
especialitzades amb autorització per a retirar el fibrociment i l’amiant 
dels centres educatius
314-00318/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines empreses especialitzades amb autorització per la retirada i substitu-

ció del fibrociment hi ha a Catalunya? Quines d’aquestes empreses faran la retirada 
d’amiant i de fibrociment als centres escolars de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres que 
presten el Servei d’Educació de Catalunya i incompleixen la gratuïtat 
dels ensenyaments
314-00319/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern respecte els centres que presten el Servei 

d’Educació de Catalunya que incompleixen el caràcter gratuït dels ensenyaments?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de 
centres educatius privats que reben finançament públic i obliguen les 
famílies a pagar activitats complementàries dins l’horari lectiu
314-00320/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Govern de l’existència de centres de titularitat privada que 

reben finançament públic que obliguen les famílies a pagar activitats complemen-
tàries que, a més, es realitzen entre matèries curriculars dins l’horari lectiu? I que 
no informen del caràcter voluntari i no associat a l’escolarització de les quotes? Té 
constància de denúncies fetes en aquest sentit? A quants centres afecten?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
disciplinàries incoades als centres concertats que obliguen a pagar 
quotes per activitats complementàries
314-00321/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Pensa el Govern incoar mesures disciplinàries i obrir expedient sancionador 

als centres concertats que no respecten el caràcter voluntari de les quotes, o de les 
activitats complementàries, obligant-les a pagar? Quants n’ha obert des de 2015?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies fetes 
per la Inspecció d’Educació per vulneració dels drets dels alumnes 
als centres el 2017
314-00322/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Govern de denúncies fetes en el darrer any per la Inspec-

ció d’Educació relatives a casos de mala praxis que podrien haver vulnerat drets 
d’alumnat en els diferents centres educatius de Catalunya? Quantes? A quins centres 
afectarien (indicar el municipi i la titularitat.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre actual de 
docents
314-00323/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
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que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants docents hi ha a Catalunya? (Indicar el nombre i percentatge d’interins 

respecte el total.)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució del 
llibret Un infant que creix, que pot contradir les recomanacions 
d’hàbits d’alimentació saludable, a infants de 3 anys
314-00324/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament respecte la distribu-

ció a nens i nenes de 3 anys, escolaritzats, del llibret Un infant que creix, que conté 
recomanacions diverses relatives a la criança dels infants, entre elles, relacionades 
amb una alimentació saludable, i que ha estat patrocinat per indústries alimentàries 
amb interessos alimentaris que poden entrar en contradicció precisament amb hà-
bits d’alimentació saludable?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució del 
llibret Un infant que creix, que contradiu directrius relatives a la 
ingesta de sucre o de cacau, a infants de 3 anys
314-00325/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament pel que fa a la dis-

tribució a nens i nenes de 3 anys, escolaritzats, del llibret Un infant que creix, que 
conté recomanacions que contradiuen directrius del propi Departament de Salut i de 
la OMS, que recomana reduir la ingesta de sucre i d’aliments processats, o limita el 
consum de cacao o de la xocolata a un consum ocasional?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat 
encoberta en la difusió d’informació per a fomentar una alimentació 
saludable
314-00326/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– No considera el Govern que hauria de ser obligació dels poders públics difon-

dre informació per a fomentar una alimentació saludable, i no publicitat encoberta?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment d’hàbits 
alimentaris saludables entre els alumnes
314-00327/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com fomenta el Departament d’Ensenyament hàbits alimentaris saludables en-

tre l’alumnat? Com garanteix el Departament d’Ensenyament una informació fide-
digna a les famílies i als infants sobre hàbits d’alimentació saludable?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada del llibret 
Un infant que creix, que contradiu directrius del Departament i de 
l’OMS, distribuït a infants de 3 anys
314-00328/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Creu convenient el Departament d’Ensenyament la publicació del llibret Un 

infant que creix, que conté recomanacions que contradiuen directrius del propi De-
partament de Salut i de la OMS, quan un 42.5% dels infants pateixen sobrepès o 
obesitat? Pensa retirar-la?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió de llibrets 
amb patrocinis que tenen interessos en les recomanacions relatives 
a la salut o criança dels infants
314-00329/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Pensa continuar difonent, en els propers temps, llibrets «pagats» per patroci-

nadors que tenen interessos en les recomanacions relatives a la salut o criança dels 
infants, com és el cas del llibret Un infant que creix, que conté recomanacions que 
contradiuen directrius del propi Departament de Salut i de la OMS?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del llibret Un 
infant que creix i l’aportació de les empreses patrocinadores
314-00330/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost d’edició i publicació del llibret Un infant que creix? Quina 

aportació han realitzat les empreses patrocinadores?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comptabilització 
dels infants i adolescents amb mancances alimentàries
314-00331/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius el Govern ha deixat de comptabilitzar els infants i adoles-

cents que tenen mancances alimentàries a Catalunya, tal i com estableix el Protocol 
per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i 
adolescents?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Beatriz Silva Gallardo, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació de 
l’avaluació del protocol de detecció i atenció a la infància en risc de 
malnutrició
314-00332/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern presentar l’avaluació del protocol de detecció i atenció a 

la infància en risc de malnutrició, tal i com estableix la Resolució 17/XI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, 
la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional? Quan?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Beatriz Silva Gallardo, diputades, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del 
grup de seguiment interdepartamental per a avaluar les dades sobre 
el nombre d’infants i adolescents amb problemes de malnutrició
314-00333/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

L’any 2014 es va crear, a través del Document de desenvolupament del protocol 
per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i 
adolescents, un grup de seguiment interdepartamental per avaluar les dades sobre 
el nombre d’infants i adolescents amb problemes de malnutrició. Interessa saber a 
aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

– Quines reunions ha mantingut aquest grup de seguiment interdepartamental 
des de la seva creació l’any 2014? En quines dates s’ha reunit? Quina avaluació ha 
fet sobre la dimensió del problema de malnutrició infantil que es pateix a Catalunya? 
Quines iniciatives ha proposat el grup interdepartamental per solucionar-ho?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Beatriz Silva Gallardo, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
protocol per a la detecció i el seguiment de situacions de dificultat 
en l’alimentació d’infants i adolescents
314-00334/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
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– Quines mesures estant portant a terme el Departament d’Ensenyament i el De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies per complir el protocol per a la de-
tecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Beatriz Silva Gallardo, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants  
i adolescents que pateixen malnutrició i sobre els ajuts que reben
314-00335/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quants infants i adolescents pateixen malnutrició a Catalunya? Quants 

d’aquests infants es beneficien d’ajudes per combatre la seva situació de malnutrició? 
Quines? Quants s’han detectat a través del protocol per a la detecció i seguiment de 
situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Beatriz Silva Gallardo, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants  
i adolescents que pateixen malnutrició i sobre llur detecció
314-00336/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
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160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quants infants i adolescents pateixen desnutrició a Catalunya? Quants s’han 

detectat a través del protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat 
en l’alimentació d’infants i adolescents?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Beatriz Silva Gallardo, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats contra la violència masclista
314-00337/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos econòmics, materials i professionals destina actualment el Go-

vern en la lluita contra la violència masclista?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballadors dels 
serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista
314-00338/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants professionals treballen en els serveis d’intervenció especialitzada en 

violència masclista a cadascuna de les comarques de Catalunya els anys 2014, 2015, 
2016, 2017 i 2018? D’entre aquests professionals, quants psicòlegs n’hi ha? I quants 
treballadors socials?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos dels 
serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista
314-00339/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos materials i humans destina el Govern a cada un dels serveis 

d’intervenció especialitzada en violència masclista perquè desenvolupin la seva fun-
ció i ofereixen un servei de qualitat?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de 
les baixes laborals dels treballadors dels serveis d’intervenció 
especialitzada en violència masclista
314-00340/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Es cobreixen les baixes mèdiques de curta i mitjana durada que es produeixen 

entre els professionals dels serveis d’intervenció especialitzada en violència masclis-
ta? En cas afirmatiu, quantes substitucions hi ha hagut durant els anys 2014, 2015, 
2016, 2017 i 2018? En cas negatiu, quines mesures s’han portat a terme per reforçar 
el servei? Es garanteix la qualitat del servei? Quines mesures s’han portat a terme 
per no sobreocupar a la resta de professionals del servei?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir un ajut pluridisciplinari a les víctimes de violència masclista
314-00341/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està portant a terme el Govern per garantir una ajuda i un re-

colzament pluridisciplinari a les víctimes de violència masclista que s’adrecen als 
serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació amb 
els treballadors dels serveis d’intervenció especialitzada en violència 
masclista del Baix Llobregat arran d’un anunci de vaga
314-00342/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines negociacions està portant a terme el Govern amb els treballadors del 

servei d’intervenció especialitzada en violència masclista del Baix Llobregat per 
evitar la vaga anunciada?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
eliminar els estereotips de gènere en la publicitat
314-00343/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Aquest mes de febrer el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha publicat el 
seu informe sobre la representació dels estereotips de gèneres en la publicitat de jo-
guines durant la campanya de Nadal 2017-2018 on es mostra que es dupliquen els 
anuncis de joguines en què les nenes es preocupen pel seu aspecte físic. A més, l’in-
forme constata que augmenta el nombre d’estereotips de gènere en els anuncis de 
joguines. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures té previst el Govern portar a terme per eliminar els estereotips 
de gènere en els anuncis publicitaris?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
evitar anuncis de joguines que promoguin estereotips de gènere
314-00344/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Aquest mes de febrer el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha publicat el 
seu informe sobre la representació dels estereotips de gèneres en la publicitat de jo-
guines durant la campanya de Nadal 2017-2018 on es mostra que es dupliquen els 
anuncis de joguines en què les nenes es preocupen pel seu aspecte físic. A més, l’in-
forme constata que augmenta el nombre d’estereotips de gènere en els anuncis de 
joguines. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures està portant a terme el Govern per evitar anuncis publicitaris 
de joguines que promoguin estereotips de gènere?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
revertir els estereotips de gènere dels anuncis de joguines
314-00345/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Aquest mes de febrer el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha publicat el 
seu informe sobre la representació dels estereotips de gèneres en la publicitat de jo-
guines durant la campanya de Nadal 2017-2018 on es mostra que es dupliquen els 
anuncis de joguines en què les nenes es preocupen pel seu aspecte físic. A més, l’in-
forme constata que augmenta el nombre d’estereotips de gènere en els anuncis de 
joguines. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures està portant a terme el Govern per revertir els estereotips de 
gènere que mostren els anuncis publicitaris de joguines?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
revertir els estereotips de gènere dels anuncis de joguines adreçades 
a infants
314-00346/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Aquest mes de febrer el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha publicat el 
seu informe sobre la representació dels estereotips de gèneres en la publicitat de jo-
guines durant la campanya de Nadal 2017-2018 on es mostra que es dupliquen els 
anuncis de joguines en què les nenes es preocupen pel seu aspecte físic. A més, l’in-
forme constata que augmenta el nombre d’estereotips de gènere en els anuncis de 
joguines. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– S’està treballant en accions adreçades als infants en els centres escolars o en 
l’àmbit familiar que reverteixin els estereotips de gènere que es mostren en anuncis 
publicitaris de joguines, com per exemple noies preocupades pel seu aspecte físic o 
nens que només juguen amb cotxes?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes per a 
fomentar els jocs i les relacions de jocs igualitàries
314-00347/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Aquest mes de febrer el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha publicat el 
seu informe sobre la representació dels estereotips de gèneres en la publicitat de jo-
guines durant la campanya de Nadal 2017-2018 on es mostra que es dupliquen els 
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anuncis de joguines en què les nenes es preocupen pel seu aspecte físic. A més, l’in-
forme constata que augmenta el nombre d’estereotips de gènere en els anuncis de 
joguines. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines campanyes publicitàries i de sensibilització ha portat a terme el Govern 
entre els infants per fomentar els jocs i les relacions de jocs igualitàries?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
fomentar relacions de jocs igualitàries en centres escolars i activitats 
de lleure i esportives
314-00348/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Aquest mes de febrer el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha publicat el 
seu informe sobre la representació dels estereotips de gèneres en la publicitat de jo-
guines durant la campanya de Nadal 2017-2018 on es mostra que es dupliquen els 
anuncis de joguines en què les nenes es preocupen pel seu aspecte físic. A més, l’in-
forme constata que augmenta el nombre d’estereotips de gènere en els anuncis de 
joguines. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines accions s’estan portant a terme en els centres escolars, activitats de 
lleure i esportives per fomentar relacions de jocs igualitàries i evitar que els rols 
de gènere que es mostren en certs anuncis publicitaris de joguines es facin realitat?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accés a les 
joguines en els centres escolars i els estereotips de gènere
314-00349/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Aquest mes de febrer el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha publicat el 
seu informe sobre la representació dels estereotips de gèneres en la publicitat de jo-
guines durant la campanya de Nadal 2017-2018 on es mostra que es dupliquen els 
anuncis de joguines en què les nenes es preocupen pel seu aspecte físic. A més, l’in-
forme constata que augmenta el nombre d’estereotips de gènere en els anuncis de 
joguines. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern per promoure una organització 
dels espais dels centres escolars que facilitin que els infants tinguin el mateix accés 
a les joguines evitant els estereotips de gènere per als cursos 2015-2016, 2016-2017 
i 2017-2018? En quins centres educatius s’han portat a terme aquestes actuacions?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de jocs 
i joguines entre els infants per a defugir els estereotips de gènere
314-00350/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Aquest mes de febrer el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha publicat el 
seu informe sobre la representació dels estereotips de gèneres en la publicitat de jo-
guines durant la campanya de Nadal 2017-2018 on es mostra que es dupliquen els 
anuncis de joguines en què les nenes es preocupen pel seu aspecte físic. A més, l’in-
forme constata que augmenta el nombre d’estereotips de gènere en els anuncis de 
joguines. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern per promoure els jocs i les jo-
guines entre els infants defugint els rols i els estereotips de gènere els cursos 2014-
2015, 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de jocs, 
llibres i il·lustracions per a evitar els estereotips de gènere en jocs i 
activitats infantils
314-00351/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Aquest mes de febrer el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha publicat el 
seu informe sobre la representació dels estereotips de gèneres en la publicitat de jo-
guines durant la campanya de Nadal 2017-2018 on es mostra que es dupliquen els 
anuncis de joguines en què les nenes es preocupen pel seu aspecte físic. A més, l’in-
forme constata que augmenta el nombre d’estereotips de gènere en els anuncis de 
joguines. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures ha portat a terme el Govern per promoure jocs, llibres i il·lus-
tracions que evitin rols i estereotips de gènere en els jocs i activitats dels infants?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos 
d’embargament d’ajuts individuals de menjador escolar
314-00352/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
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– Consten al Departament casos d’embargament d’ajuts individuals de menja-
dor escolar? Quants? Té previst el Govern alguna actuació o iniciativa legislativa en 
aquest sentit? (Desglossar les dades per comarques)

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Beatriz Silva Gallardo, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència que han aplicat el Protocol de prevenció i actuació 
davant les situacions de violència i els que no l’han aplicat
314-00353/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según datos obtenidos por diferentes sindicatos vinculados a la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, los 
trabajadores de los diferentes centros sufrieron en 2017 un total de 286 accidentes 
laborales. De estos, el 82% (235) tuvieron como causa la agresión o contención de 
menores ingresados. Estas cifras multiplican por cinco las del año 2013.

A pesar de la puesta en marcha del Protocolo de Prevención y Actuación ante la 
violencia en los centros de la DGAIA, las cifras de agresiones no se han conseguido 
reducir, según datos del informe obtenido por los sindicatos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los centros dependientes de la Dirección General de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia (DGAIA), teniendo en cuenta tanto las fundaciones pri-
vadas como los centros públicos: 

– ¿Cuáles son los centros en los que se ha implementado el protocolo de Preven-
ción y Actuación ante la violencia y cuáles en los que no se ha implementado?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
situacions de violència als centres dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència el 2017
314-00354/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según datos obtenidos por diferentes sindicatos vinculados a la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, los 
trabajadores de los diferentes centros sufrieron en 2017 un total de 286 accidentes 
laborales. De estos, el 82% (235) tuvieron como causa la agresión o contención de 
menores ingresados. Estas cifras multiplican por cinco las del año 2013.

A pesar de la puesta en marcha del Protocolo de Prevención y Actuación ante la 
violencia en los centros de la DGAIA, las cifras de agresiones no se han conseguido 
reducir, según datos del informe obtenido por los sindicatos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los centros dependientes de la Dirección General de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia (DGAIA), teniendo en cuenta tanto las fundaciones pri-
vadas como los centros públicos: 

– ¿Cuántas situaciones de violencia se han producido en estos centros durante el 
año 2017?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència que tenen seguretat privada i sobre qui n’assumeix  
el cost
314-00355/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según datos obtenidos por diferentes sindicatos vinculados a la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, los 
trabajadores de los diferentes centros sufrieron en 2017 un total de 286 accidentes 
laborales. De estos, el 82% (235) tuvieron como causa la agresión o contención de 
menores ingresados. Estas cifras multiplican por cinco las del año 2013.

A pesar de la puesta en marcha del Protocolo de Prevención y Actuación ante la 
violencia en los centros de la DGAIA, las cifras de agresiones no se han conseguido 
reducir, según datos del informe obtenido por los sindicatos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los centros dependientes de la Dirección General de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia (DGAIA), teniendo en cuenta tanto las fundaciones pri-
vadas como los centros públicos: 

– ¿Cuántos de estos centros disponen de seguridad privada? ¿Qué organismo 
asume el coste de dicho servicio?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que han 
aplicat el Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de 
violència i els que no l’han aplicat
314-00356/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según datos obtenidos por diferentes sindicatos vinculados a la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, los 
trabajadores de los diferentes centros sufrieron en 2017 un total de 286 accidentes 
laborales. De estos, el 82% (235) tuvieron como causa la agresión o contención de 
menores ingresados. Estas cifras multiplican por cinco las del año 2013.

A pesar de la puesta en marcha del Protocolo de Prevención y Actuación ante la 
violencia en los centros de la DGAIA, las cifras de agresiones no se han conseguido 
reducir, según datos del informe obtenido por los sindicatos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los centros dependientes del Consorcio de Servicios Sociales de 

Barcelona: 
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– ¿Cuáles son los centros en los que se ha implementado el protocolo de Preven-
ción y Actuación ante la violencia y cuáles en los que no se ha implementado?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
situacions de violència als centres dependents del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona el 2017
314-00357/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según datos obtenidos por diferentes sindicatos vinculados a la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, los 
trabajadores de los diferentes centros sufrieron en 2017 un total de 286 accidentes 
laborales. De estos, el 82% (235) tuvieron como causa la agresión o contención de 
menores ingresados. Estas cifras multiplican por cinco las del año 2013.

A pesar de la puesta en marcha del Protocolo de Prevención y Actuación ante la 
violencia en los centros de la DGAIA, las cifras de agresiones no se han conseguido 
reducir, según datos del informe obtenido por los sindicatos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los centros dependientes del Consorcio de Servicios Sociales de 

Barcelona: 
– ¿Cuántas situaciones de violencia se han producido en estos centros durante el 

año 2017?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que tenen 
seguretat privada i sobre qui n’assumeix el cost
314-00358/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según datos obtenidos por diferentes sindicatos vinculados a la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, los 
trabajadores de los diferentes centros sufrieron en 2017 un total de 286 accidentes 
laborales. De estos, el 82% (235) tuvieron como causa la agresión o contención de 
menores ingresados. Estas cifras multiplican por cinco las del año 2013.

A pesar de la puesta en marcha del Protocolo de Prevención y Actuación ante la 
violencia en los centros de la DGAIA, las cifras de agresiones no se han conseguido 
reducir, según datos del informe obtenido por los sindicatos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los centros dependientes del Consorcio de Servicios Sociales de 

Barcelona: 
– ¿Cuántos de estos centros disponen de seguridad privada? ¿Qué organismo 

asume el coste de dicho servicio?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
d’urgència per arranjar la calefacció i l’aïllament a l’Escola Marta 
Mata del Vendrell (Baix Penedès)
314-00359/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

L’Escola Marta Mata del Vendrell (Baix Penedès) té greus problemes estructu-
rals. No només té dèficits tèrmics, amb manca de calefacció i d’aïllament, sinó que 
durant el mes de febrer, s’ha afegit més d’un dia sense llum ni aigua. Algunes fa-
mílies van decidir retornar els seus fills i filles a casa i d’altres, van ser portats pel 
personal docent a equipaments municipals.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1) Quines mesures d’urgència ha pres el departament?
2) Quan es duran a terme aquestes actuacions?
3) Quina és la inversió econòmica prevista pels arranjaments?
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4) Està previst dur a terme la instal·lació de calefacció al centre?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, Yolanda López Fernández, diputades, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a condicionar l’entrada del CAP Sud, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-00360/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Té el Govern alguna actuació prevista per condicionar l’entrada al Centre 

d’Atenció Primària (CAP) Sud de Sabadell?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
d’actuacions per a fer accessible l’entrada del CAP Sud, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-00361/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
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– Té el Govern algun calendari d’actuació per tal de fer accessible l’entrada al 
Centre d’Atenció Primària (CAP) Sud de Sabadell?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes a l’entorn del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00362/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions té previstes el Govern a l’entorn del Centre d’Atenció Pri-

mària (CAP) Sud de Sabadell?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes a la zona de l’aparcament del CAP Sud, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-00363/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
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– Té previst el Govern alguna actuació a la zona del pàrquing del Centre d’Aten-
ció Primària (CAP) Sud de Sabadell?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a condicionar les sortides d’emergència del CAP Sud, 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00364/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern alguna actuació per condicionar les sortides d’emergència 

del Centre d’Atenció Primària (CAP) SUD de Sabadell?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les demandes dels 
veïns amb relació al condicionament i l’accessibilitat del CAP Sud,  
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00365/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les demandes dels veïns en relació al condicionament i l’accessibi-

litat del Centre d’Atenció Primària (CAP) Sud de Sabadell?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
finques rebudes per la Generalitat per successió intestada els 
darrers cinc anys
314-00366/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes finques ha obtingut la Generalitat de Catalunya per successió intesta-

da, segons l’establert en els arts. 442.12 i 442.13 del Llibre IV del Codi Civil de Ca-
talunya, a tot Catalunya, en els últims 5 anys? (Desglossar les dades per comarques 
i, a les comarques de Tarragona especificar per municipi.)

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
finques rebudes per la Generalitat per successió intestada que han 
estat destinades a habitatge social els darrers cinc anys
314-00367/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes de les finques que ha obtingut la Generalitat de Catalunya per succes-

sió intestada, segons l’establert en els arts. 442.12 i 442.13 del Llibre IV del Codi 
Civil de Catalunya, a tot Catalunya, han pogut ésser destinades a habitatge social 
directament en els últims 5 anys?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
finques rebudes per la Generalitat per successió intestada que  
han estat alienades
314-00368/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes de les finques que ha obtingut la Generalitat de Catalunya per succes-

sió intestada, segons l’establert en els arts. 442.12 i 442.13 del Llibre IV del Codi 
Civil de Catalunya, a tot Catalunya, han estat alienades i per quines quantitats?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels 
ingressos de l’alienació de les finques que la Generalitat ha obtingut 
per successió intestada els darrers cinc anys
314-00369/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com ha revertit en les diferents comarques els ingressos obtinguts per l’alie-

nació de les finques que ha obtingut la Generalitat de Catalunya per successió intes-
tada, segons l’establert en els arts. 442.12 i 442.13 del Llibre IV del Codi Civil de 
Catalunya, a tot Catalunya, en els últims 5 anys?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals ha decidit que alguns centres d’atenció primària tanquin abans 
de l’hora habitual
314-00370/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu pel qual el Departament de Salut ha decidit que diferents cen-

tres d’atenció primària tanquin les seves portes a les 19:30 h, abans del seu horari 
habitual?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció 
primària que han de tancar abans de l’hora habitual
314-00371/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quins centres d’atenció primària s’ha aplicat la mesura de tancar a les 19:30 h,  

enlloc de fer-ho en el seu horari habitual?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’allargament del 
temps d’espera dels pacients en els centres d’atenció primària que 
tanquen abans de l’hora habitual
314-00372/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– La decisió presa pel Departament de Salut de tancar les portes d’alguns centres 

d’atenció primària a les 19:30 h, allarga el temps d’espera dels pacients per tenir una 
visita? En cas afirmatiu, quant s’allarga aquest temps d’espera?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment d’un 
recurs assistencial pròxim per a la població afectada pel tancament 
anticipat de centres d’atenció primària
314-00373/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Es garanteix a la població afectada pel tancament anticipat dels centres d’aten-

ció primària un altre recurs assistencial proper, com per exemple, un Centre d’Ur-
gències d’Atenció Primària (CUAP)?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha hagut 
reunions amb el col·lectiu dels metges afectats per a acordar el 
tancament anticipat d’alguns centres d’atenció primària
314-00374/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reunit el Departament de Salut amb el col·lectiu de metges afectats per 

acordar el tancament anticipat d’alguns centres d’atenció primària? En cas negatiu, 
per quin motiu no s’han reunit? En cas afirmatiu, quina valoració fa el col·lectiu de 
metges d’aquesta mesura?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del 
pla de conciliació laboral, familiar i personal dels professionals dels 
centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut
314-00375/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quin estat es troba l’elaboració del pla de conciliació laboral, familiar i per-

sonal dels i les professionals dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per desaparició de persones que es van presentar el 2017
314-00376/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes denúncies per desaparició de persones es varen presentar en el conjunt 

de Catalunya l’any 2017? (Desglossar les dades per províncies.)

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones desaparegudes que s’han localitzat amb vida el 2017
314-00377/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones desaparegudes han estat localitzades vives al llarg de l’any 

2017 a Catalunya i quin va ser l’any de la seva desaparició? (Desglossar les dades 
per províncies.)

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones desaparegudes que han estat localitzades mortes el 2017
314-00378/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones desaparegudes han estat localitzades mortes al llarg de l’any 

2017 a Catalunya i quin va ser l’any de la seva desaparició? (Desglossar les dades 
per províncies.)

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que consten com a desaparegudes el 2017
314-00379/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones consten com a desaparegudes a Catalunya l’any 2017 i quin 

va ser l’any de la seva desaparició? (Desglossar les dades per províncies.)

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura i el 
nombre de professionals assignats a la Unitat Central de Persones 
Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra
314-00380/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina era l’estructura i el nombre de professionals assignats a la Unitat Central 

de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra a finals de l’any 2017?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
pressupost assignat a la Unitat Central de Persones Desaparegudes 
dels Mossos d’Esquadra entre el 2010 i el 2017
314-00381/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’evolució del pressupost assignat a la Unitat Central de Persones 

Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra entre el 2010 i el 2017?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de 
l’estructura i el nombre de professionals assignats a l’Oficina 
d’Atenció als Familiars de Persones Desaparegudes dels Mossos 
d’Esquadra
314-00382/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina evolució ha experimentat l’estructura i el nombre de professionals as-

signats a l’Oficina d’Atenció als Familiars de Persones Desaparegudes dels Mossos 
d’Esquadra des de la seva creació fins a finals de l’any 2017?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
pressupost assignat a l’Oficina d’Atenció als Familiars de Persones 
Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra
314-00383/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina evolució ha experimentat el pressupost assignat a l’Oficina d’Atenció als 

Familiars de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra des de la seva crea-
ció fins a finals de l’any 2017?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs 
d’elaboració del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya
314-00384/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació als treballs d’elaboració del Pacte 

contra la segregació escolar a Catalunya iniciats amb col·laboració amb el Síndic de 
Greuges amb el conjunt de la comunitat educativa?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa dels 
treballs d’elaboració del Pacte contra la segregació escolar a 
Catalunya
314-00385/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Pensa el Departament d’Ensenyament impulsar mesures per tal de reprendre 

els treballs immediatament i fer possible que hi hagi un acord abans de l’inici del 
curs 2018-2019? Amb quin calendari treballa?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
decret d’admissió d’alumnes a les escoles que substitueixi el del 
2007
314-00386/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern respecte l’elaboració d’un nou decret d’ad-

missió d’alumnat que substitueixi el de 2007 i que ampliï els instruments disponi-
bles per combatre la segregació escolar?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del 
decret d’admissió d’alumnes a les escoles
314-00387/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

Fascicle quart
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A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Està compromès el Departament amb l’actualització i modificació de l’actual 

decret d’admissió d’alumnat abans de l’inici del proper curs, per tal de lluitar contra 
les desigualtats educatives? Amb quin calendari treballa?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera prevista 
perquè els docents del grup de referents d’atenció educativa 
inclusiva difonguin el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
314-00388/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El mes d’octubre de 2017 el Govern va aprovar el del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
siu per aconseguir que no s’exclogui a ningú i garantir l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats. A més, el mes de febrer de 2018, el Departament d’Ensenyament ha creat 
el grup de referents d’atenció educativa (RAI) que compta amb 18 docents arreu 
dels territori. Aquests docents tenen com a principal funció fer difusió del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i donar suport a les orientacions i actuacions que s’han fixat 
per desenvolupar-lo. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Com està previst que els 18 docents que formen part del grup de referents 
d’atenció educativa inclusiva (RAI) facin difusió del Decret 150/2017, de 17 d’oc-
tubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu 
a tots els centres escolars de Catalunya? Quin calendari tenen previst per fer la di-
fusió? Quina distribució territorial s’ha fet perquè aquesta difusió arribi a tots els 
centres escolars?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar 
el nombre de membres del grup de referents d’atenció educativa 
inclusiva
314-00389/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El mes d’octubre de 2017 el Govern va aprovar el del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
siu per aconseguir que no s’exclogui a ningú i garantir l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats. A més, el mes de febrer de 2018, el Departament d’Ensenyament ha creat 
el grup de referents d’atenció educativa (RAI) que compta amb 18 docents arreu 
dels territori. Aquests docents tenen com a principal funció fer difusió del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i donar suport a les orientacions i actuacions que s’han fixat 
per desenvolupar-lo. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern ampliar el nombre de membres del grup de referents 
d’atenció educativa inclusiva (RAI)? En cas afirmatiu, quin calendari té previst per 
fer-ho?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
econòmica destinada al grup de referents d’atenció educativa 
inclusiva
314-00390/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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El mes d’octubre de 2017 el Govern va aprovar el del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
siu per aconseguir que no s’exclogui a ningú i garantir l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats. A més, el mes de febrer de 2018, el Departament d’Ensenyament ha creat 
el grup de referents d’atenció educativa (RAI) que compta amb 18 docents arreu 
dels territori. Aquests docents tenen com a principal funció fer difusió del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i donar suport a les orientacions i actuacions que s’han fixat 
per desenvolupar-lo. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quina dotació econòmica destina el Govern al grup de referents d’atenció edu-
cativa inclusiva (RAI) perquè porti a terme les seves funcions?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda 
pels membres del grup de referents d’atenció educativa inclusiva
314-00391/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El mes d’octubre de 2017 el Govern va aprovar el del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
siu per aconseguir que no s’exclogui a ningú i garantir l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats. A més, el mes de febrer de 2018, el Departament d’Ensenyament ha creat 
el grup de referents d’atenció educativa (RAI) que compta amb 18 docents arreu 
dels territori. Aquests docents tenen com a principal funció fer difusió del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i donar suport a les orientacions i actuacions que s’han fixat 
per desenvolupar-lo. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Els membres del grup de referents d’atenció educativa inclusiva (RAI) han re-
but algun tipus de formació específica?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a desplegar el Decret 150/2017, de l’atenció educativa 
a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
314-00392/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El mes d’octubre de 2017 el Govern va aprovar el del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
siu per aconseguir que no s’exclogui a ningú i garantir l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats. A més, el mes de febrer de 2018, el Departament d’Ensenyament ha creat 
el grup de referents d’atenció educativa (RAI) que compta amb 18 docents arreu 
dels territori. Aquests docents tenen com a principal funció fer difusió del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i donar suport a les orientacions i actuacions que s’han fixat 
per desenvolupar-lo. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures i accions està portant a terme el Govern pel desplegament del 
Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els instruments per 
a l’educació inclusiva
314-00393/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 806 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El mes d’octubre de 2017 el Govern va aprovar el del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
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siu per aconseguir que no s’exclogui a ningú i garantir l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats. A més, el mes de febrer de 2018, el Departament d’Ensenyament ha creat 
el grup de referents d’atenció educativa (RAI) que compta amb 18 docents arreu 
dels territori. Aquests docents tenen com a principal funció fer difusió del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i donar suport a les orientacions i actuacions que s’han fixat 
per desenvolupar-lo. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quins instruments i suports destina actualment el Govern a l’educació inclu-
siva a Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pràctiques 
adreçades a l’educació inclusiva
314-00394/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El mes d’octubre de 2017 el Govern va aprovar el del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
siu per aconseguir que no s’exclogui a ningú i garantir l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats. A més, el mes de febrer de 2018, el Departament d’Ensenyament ha creat 
el grup de referents d’atenció educativa (RAI) que compta amb 18 docents arreu 
dels territori. Aquests docents tenen com a principal funció fer difusió del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i donar suport a les orientacions i actuacions que s’han fixat 
per desenvolupar-lo. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines pràctiques adreçades a l’educació inclusiva s’estan portant a terme a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units



BOPC 21
23 de febrer de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 127 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades perquè els centres educatius avancin cap a cultures, 
polítiques i pràctiques més inclusives
314-00395/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El mes d’octubre de 2017 el Govern va aprovar el del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
siu per aconseguir que no s’exclogui a ningú i garantir l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats. A més, el mes de febrer de 2018, el Departament d’Ensenyament ha creat 
el grup de referents d’atenció educativa (RAI) que compta amb 18 docents arreu 
dels territori. Aquests docents tenen com a principal funció fer difusió del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i donar suport a les orientacions i actuacions que s’han fixat 
per desenvolupar-lo. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures i suports s’estan implementant a Catalunya perquè els centres 
educatius avancin cap a cultures, polítiques i pràctiques més inclusives?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que 
es dona als professionals dels centres educatius amb relació a la 
planificació de la gradació dels suports que necessita cada alumne
314-00396/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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El mes d’octubre de 2017 el Govern va aprovar el del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
siu per aconseguir que no s’exclogui a ningú i garantir l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats. A més, el mes de febrer de 2018, el Departament d’Ensenyament ha creat 
el grup de referents d’atenció educativa (RAI) que compta amb 18 docents arreu 
dels territori. Aquests docents tenen com a principal funció fer difusió del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i donar suport a les orientacions i actuacions que s’han fixat 
per desenvolupar-lo. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quin tipus de formació s’està impulsant perquè els professionals del centres 
puguin determinar i implementar processos de millora a l’hora de planificar la gra-
dació i la intensitat de les mesures i suports que necessiti cada alumne?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
adoptaran els referents d’atenció educativa inclusiva per a impulsar 
la formació dels professionals dels centres amb relació als suports 
que necessita cada alumne
314-00397/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El mes d’octubre de 2017 el Govern va aprovar el del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
siu per aconseguir que no s’exclogui a ningú i garantir l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats. A més, el mes de febrer de 2018, el Departament d’Ensenyament ha creat 
el grup de referents d’atenció educativa (RAI) que compta amb 18 docents arreu 
dels territori. Aquests docents tenen com a principal funció fer difusió del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i donar suport a les orientacions i actuacions que s’han fixat 
per desenvolupar-lo. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures portaran a terme els referents d’atenció educativa inclusiva 
(RAI) per impulsar la formació dels professionals dels centres per determinar i im-
plementar processos de millora a l’hora de planificar la gradació i la intensitat de les 
mesures i suports que necessiti cada alumne?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que 
encara no tenen un projecte educatiu que fomenti una atenció 
educativa inclusiva i de qualitat
314-00398/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 escrita.

El mes d’octubre de 2017 el Govern va aprovar el del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
siu per aconseguir que no s’exclogui a ningú i garantir l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats. A més, el mes de febrer de 2018, el Departament d’Ensenyament ha creat 
el grup de referents d’atenció educativa (RAI) que compta amb 18 docents arreu 
dels territori. Aquests docents tenen com a principal funció fer difusió del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i donar suport a les orientacions i actuacions que s’han fixat 
per desenvolupar-lo. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu estableix que cada centre escolar ha de dispo-
sar d’un projecte educatiu que fomenti i garanteixi una atenció educativa inclusiva i 
de qualitat. Quants centres escolars encara no disposen d’aquest projecte educatiu? 
Com té previst el Govern assegurar que cada un dels centres escolars de Catalunya 
comptin amb aquest projecte educatiu? Quines mesures portarà a terme el grup de 
referents d’atenció educativa inclusiva (RAI) per promoure una millora de les pràc-
tiques d’atenció inclusiva en els centres escolars?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha,  diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri d’actuació 
per a mantenir la neutralitat política als centres educatius
314-00399/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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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.

Al mes de febrer de 2018, l’Escola Bressol Cucut (El Papiol) tenia els arbres del 
pati amb llaços grocs. Cal recordar que les entitats separatistes porten a terme una 
campanya per demanar la llibertats dels presos acusats de sedició amb llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el criteri d’actuació del Departament d’Ensenyament per mantenir la 

neutralitat política als centres educatius?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinència que 
es dugui a terme una campanya política en una escola bressol
314-00400/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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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.

Al mes de febrer de 2018, l’Escola Bressol Cucut (El Papiol) tenia els arbres del 
pati amb llaços grocs. Cal recordar que les entitats separatistes porten a terme una 
campanya per demanar la llibertats dels presos acusats de sedició amb llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera pertinent el Departament d’Ensenyament el fet que es dugui a terme 

una campanya política a una escola bressol?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es pot considerar 
adoctrinament el fet que una escola bressol secundi una campanya 
política
314-00401/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.



BOPC 21
23 de febrer de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 132

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.

Al mes de febrer de 2018, l’Escola Bressol Cucut (El Papiol) tenia els arbres del 
pati amb llaços grocs. Cal recordar que les entitats separatistes porten a terme una 
campanya per demanar la llibertats dels presos acusats de sedició amb llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Departament d’Ensenyament que es pot considerar adoctrinament se-

cundar una campanya política en una escola bressol, on els alumnes no poden tenir 
un criteri polític format donada la seva edat?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
restaurar la neutralitat política a l’Escola Bressol Cucut, del Papiol 
(Baix Llobregat)
314-00402/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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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.

Al mes de febrer de 2018, l’Escola Bressol Cucut (El Papiol) tenia els arbres del 
pati amb llaços grocs. Cal recordar que les entitats separatistes porten a terme una 
campanya per demanar la llibertats dels presos acusats de sedició amb llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha dut o té previst dur a terme el Departament d’Ensenyament 

per restaurar la neutralitat política a l’Escola Bressol Cucut?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que uns 
menors cantin a escola una cançó amb contingut polític
314-00403/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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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.

Divendres 9 de febrer de 2018, a l’escola Torrent Can Carabassa (Horta), nens de 
curta edat van cantar a la celebració del Carnestoltes: El dia 1 d’octubre / la gent va 
voler votar / i les urnes amagades / al final es van trobar / Puigdemont és a Brussel·
les, consellers a la presó / l’Iceta balla que balla / i la Inés de mal humor.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la opinió del Departament d’Ensenyament envers el fet que uns me-

nors cantin a l’escola una cançó de evident contingut polític?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la lletra d’una cançó 
que van cantar alumnes de l’Escola Torrent de Can Carabassa, de 
Barcelona, en la celebració del Carnestoltes
314-00404/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

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.

Divendres 9 de febrer de 2018, a l’escola Torrent Can Carabassa (Horta), nens de 
curta edat van cantar a la celebració del Carnestoltes: El dia 1 d’octubre / la gent va 
voler votar / i les urnes amagades / al final es van trobar / Puigdemont és a Brussel·
les, consellers a la presó / l’Iceta balla que balla / i la Inés de mal humor.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha investigat el Departament d’Ensenyament com es va crear la lletra de la 

esmentada cançó? Qui va triar el tema? Van col·laborar els mestres en la redacció 
de la lletra?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús sexista del 
llenguatge en una cançó que van cantar alumnes de l’Escola Torrent 
de Can Carabassa, de Barcelona, en la celebració del Carnestoltes
314-00405/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

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.

Divendres 9 de febrer de 2018, a l’escola Torrent Can Carabassa (Horta), nens de 
curta edat van cantar a la celebració del Carnestoltes: El dia 1 d’octubre / la gent va 
voler votar / i les urnes amagades / al final es van trobar / Puigdemont és a Brussel·
les, consellers a la presó / l’Iceta balla que balla / i la Inés de mal humor.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers el fet que 

als polítics homes se’ls anomeni pel seu cognom i a la política dona pel seu nom? 
Quines mesures pensen prendre per evitar l’ús sexista del llenguatge a les escoles?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri d’actuació 
per a preservar l’escola lliure de politització
314-00406/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

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.

Divendres 9 de febrer de 2018, a l’escola Torrent Can Carabassa (Horta), nens de 
curta edat van cantar a la celebració del Carnestoltes: El dia 1 d’octubre / la gent va 
voler votar / i les urnes amagades / al final es van trobar / Puigdemont és a Brussel·
les, consellers a la presó / l’Iceta balla que balla / i la Inés de mal humor.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el criteri d’actuació del Departament d’Ensenyament per preservar una 
escola lliure de politització?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la posada en 
marxa d’algun pla d’emergència per a atendre les persones sense llar 
durant els dies de baixes temperatures
314-00407/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En Cataluña unas 37.000 personas tienen graves problemas de alojamiento, de 
las cuales más de 11.500 no tienen hogar, según datos oficiales.

En concreto, en la ciudad de Barcelona hay cerca de 3.000 personas sin hogar. 
La Red de Atención a Personas Sin Hogar afirma que más de 900 personas duermen 
directamente en la calle, unas 600 personas en asentamientos irregulares y el resto 
depende de los recursos públicos y privados existentes para pasar la noche.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Ante la ola de frío y las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas 

en Cataluña, ¿ha puesto en marcha la Generalitat algún plan de emergencia para la 
atención de las personas sin hogar durante los días de bajas temperaturas?

Palacio del Parlamento, 14 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun 
protocol d’actuació per a garantir el recer i la seguretat de les 
persones sense llar davant les baixes temperatures
314-00408/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En Cataluña unas 37.000 personas tienen graves problemas de alojamiento, de 
las cuales más de 11.500 no tienen hogar, según datos oficiales.

En concreto, en la ciudad de Barcelona hay cerca de 3.000 personas sin hogar. 
La Red de Atención a Personas Sin Hogar afirma que más de 900 personas duermen 
directamente en la calle, unas 600 personas en asentamientos irregulares y el resto 
depende de los recursos públicos y privados existentes para pasar la noche.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene la Generalitat algún protocolo de actuación ante las bajas temperaturas 

para garantizar el cobijo y la seguridad de las personas sin hogar en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 14 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds 
d’ajuts per a material escolar i llibres de text dels cursos 2016-2017 i 
2017-2018
314-00409/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes sol·licituds ha rebut el Govern per ajuts per material escolar i llibres de 

text els cursos 2016-2017 i 2017-2018?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats 
per a material escolar i llibres de text els cursos 2016-2017 i 2017-2018
314-00410/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes ajudes s’han concedit per material escolar i llibres de text els cursos 

2016-2017 i 2017-2018? Amb quins criteris ha atorgat aquests ajuts? Per quin im-
port? (Es demana la informació per les diferents comarques.)

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació 
econòmica per a adquirir llibres de text, material didàctic i llicències 
de llibres digitals del curs 2015-2016 ençà
314-00411/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina assignació econòmica ha atorgat el Govern per l’adquisició de llibres de 

text, material didàctic i llicències de llibres digitals els cursos 2015-2016, 2016-2017 
i 2017-2018?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats 
per a material escolar i llibres de text del curs 2010-2011 ençà
314-00412/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants ajuts ha atorgat el Govern per material escolar i llibres els cursos 2010– 

2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que 
reben ajuts per a distribuir entre els alumnes llibres de text i material 
didàctic
314-00413/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres escolars reben ajuts destinats a llibres de text i material didàctic 

per distribuir entre els alumnes? (Especificar titularitat.)

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que han 
rebut ajuts per a adquirir llibres de text, material didàctic i llicències 
de llibres digitals els cursos 2016-2017 i 2017-2018
314-00414/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres educatius han rebut ajudes per l’adquisició de llibres de text, ma-

terial didàctic i llicències de llibres digitals els cursos 2016-2017 i 2017-2018? Quin 
import ha rebut cada centre? (Especificar titularitat.)

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació 
econòmica per als ajuts per a adquirir llibres de text, material 
didàctic i llicències de llibres digitals
314-00415/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina quantia econòmica destina actualment el Govern als ajuts per a l’adqui-

sició de llibres de text, material didàctic i llicències de llibres digitals?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes 
beneficiats amb ajuts per a adquirir llibres de text i material didàctic 
els cursos 2016-2017 i 2017-2018
314-00416/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes han estat beneficiaris dels ajuts per l’adquisició de llibres de 

text i material didàctic els cursos 2016-2017 i 2017-2018?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació 
econòmica rebuda del Govern de l’Estat per als ajuts per a adquirir 
llibres de text i material didàctic els anys 2016 i 2017
314-00417/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina quantia econòmica ha rebut el Govern de la Generalitat del Govern de 

l’Estat per ajuts per l’adquisició de llibres de text i material didàctic els anys 2016 
i 2017?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
sords en l’ensenyament obligatori
314-00418/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin nombre d’alumnat sord hi ha a l’educació infantil, primària i secundària 

obligatòria? (Desglossar les dades per curs, i titularitat del centre.)

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
sords en l’ensenyament postobligatori
314-00419/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin nombre d’alumnat sord hi ha a l’educació postobligatòria? (Especificar el 

tipus d’ensenyament.)

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats a la inclusió d’alumnes sords
314-00420/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 910 i 911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos es destinen a garantir la inclusió dels infants i joves sords, per 

etapes educatives? (Especificar els professionals de suport i la partida pressupostària)

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals 
contractats per a implantar la renda garantida de ciutadania
314-00421/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la implementació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-

rantida de ciutadania,
– Quin nombre de professionals s’ha contractat per a implantar la renda garanti-

da de ciutadania, quin són els seus perfils i en quins serveis s’han ubicat?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes i les 
incidències per la implantació de la renda garantida de ciutadania
314-00422/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la implementació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-

rantida de ciutadania,
– Quantes queixes o incidències i de quin tipus s’han rebut respecte la implanta-

ció de la renda garantida de ciutadania?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
en el sistema informàtic usat per a implantar la renda garantida de 
ciutadania
314-00423/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la implementació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-

rantida de ciutadania,
– Quines incidències s’han detectat al sistema informàtic usat per a implantar la 

renda garantida de ciutadania? Quin efecte han tingut aquestes incidències informà-
tiques en el servei? Quines accions s’han emprès per a resoldre-ho?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients 
resolts per silenci administratiu positiu en la implantació de la renda 
garantida de ciutadania
314-00424/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la implementació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-

rantida de ciutadania,
– Quants expedients s’han resolt per silenci administratiu positiu en no obtenir 

resposta dins el termini màxim establert per la llei?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plecs de 
condicions per al concurs de les cinc residències públiques que 
tenien contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat
314-00425/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Moció 149/XI sobre la situació de les 5 residències de gent gran públiques 

amb contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat, va aprovar, entre altres, 
la convocatòria d’un nou concurs públic per a la gestió d’aquestes cinc residències.

– Té a punt, el Departament d’Afers Socials i Famílies, els plecs de condicions 
per al concurs de les cinc residències públiques?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a prevenir negligències en l’adjudicació del concurs de 
les cinc residències públiques que tenien contracte de gestió amb la 
UTE Ingesan-Asproseat
314-00426/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Moció 149/XI sobre la situació de les 5 residències de gent gran públiques 

amb contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat, va aprovar, entre altres, 
la convocatòria d’un nou concurs públic per a la gestió d’aquestes cinc residències.

– En quins termes o amb quines mesures plantegen prevenir a la futura adjudi-
cació, les negligències detectades?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració 
econòmica del cost del servei amb què sortirà a licitació el concurs 
de les cinc residències públiques que tenien contracte de gestió amb 
la UTE Ingesan-Asproseat
314-00427/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Moció 149/XI sobre la situació de les 5 residències de gent gran públiques 

amb contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat, va aprovar, entre altres, 
la convocatòria d’un nou concurs públic per a la gestió d’aquestes cinc residències.
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– Quina és la valoració econòmica del cost del servei amb la que sortirà a lici-
tació?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com 
els plecs de condicions garantiran la qualitat assistencial i evitaran 
la precarització dels llocs de treball en el concurs de les cinc 
residències públiques que tenien contracte de gestió amb la UTE 
Ingesan-Asproseat
314-00428/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Moció 149/XI sobre la situació de les 5 residències de gent gran públiques 

amb contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat, va aprovar, entre altres, 
la convocatòria d’un nou concurs públic per a la gestió d’aquestes cinc residències.

– Com garantiran els plecs de condicions que la possible externalització a empre-
ses lucratives, no esdevingui en un risc per la qualitat assistencial ni es pugui tornar 
a incórrer en dèficits d’atenció a les persones usuàries ni en una precarització dels 
llocs de treball?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què serà 
efectiva l’adjudicació del concurs de les cinc residències públiques 
que tenien contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat
314-00429/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Moció 149/XI sobre la situació de les 5 residències de gent gran públiques 

amb contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat, va aprovar, entre altres, 
la convocatòria d’un nou concurs públic per a la gestió d’aquestes cinc residències.

– Quan preveuen que sigui efectiva la nova adjudicació? Com es proveirà el ser-
vei mentrestant?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços en el 
transport sanitari durant l’hivern
314-00430/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la situació del transport sanitari de Catalunya, 
– Quins reforços d’hivern s’han fet durant l’hivern de 2017-2018 en el transport 

sanitari? Quina ha estat la seva distribució territorial?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
detectades en el transport sanitari no urgent durant els darrers dos 
anys
314-00431/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la situació del transport sanitari de Catalunya, 
– Quantes incidències ha detectat el Govern en el transport sanitari no urgent 

durant els darrers dos anys? De quin tipus?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions al transport sanitari no urgent durant els darrers  
dos anys
314-00432/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la situació del transport sanitari de Catalunya, 
– Quantes inspeccions s’han fet al transport sanitari no urgent durant els darrers 

dos anys?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels 
temps màxims d’espera del transport sanitari no urgent durant els 
darrers dos anys
314-00433/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la situació del transport sanitari de Catalunya, 
– Quin compliment ha tingut dels temps màxims d’espera durant els darrers dos 

anys el transport sanitari no urgent?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució percentual 
d’augment d’activitat al transport sanitari el 2017
314-00434/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la situació del transport sanitari de Catalunya, 
– Quina ha estat l’evolució percentual de l’augment de l’activitat durant el darrer 

any, tant al transport sanitari urgent com al transport sanitari no urgent?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat del pla de 
xoc de reducció de llistes d’espera d’intervencions hospitalàries
314-00435/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la situació de les llistes d’espera a la sanitat pública,
– Quin està sent el resultat del Pla de xoc de reducció de les llistes d’espera d’in-

tervencions hospitalàries (dades per tipus d’intervenció i per territoris)?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals que s’han contractat per a reforçar el pla de xoc de 
reducció de llistes d’espera d’intervencions hospitalàries
314-00436/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la situació de les llistes d’espera a la sanitat pública,
– Quin nombre de professionals extra s’ha contractat per a fer front al pla de xoc 

de reducció de les llistes d’espera d’intervencions hospitalàries (per tipus de profes-
sionals i per territoris)?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals que 
han tingut problemes per a complir el pla de xoc de reducció de 
llistes d’espera
314-00437/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la situació de les llistes d’espera a la sanitat pública,
– En quants hospitals (i quins són) hi ha hagut problemes per a complir amb el 

pla de xoc de reducció de les llistes d’espera per manca de professionals o de llits?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que 
els interins de l’Agència Tributària de Catalunya es puguin presentar 
a les convocatòries per a proveir definitivament les places
314-00438/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Tal i com establia la moció 147/XI aprovada el passat 13 de juliol de 2017, en 

el seu punt 1.c), s’ha garantit que les persones que accedeixin a les places d’interins 
convocades per l’Agència Tributària de Catalunya puguin presentar-se a les convo-
catòries posteriors per a proveir definitivament les places, sempre que compleixin 
els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de funció pública? En el 
cas que la resposta sigui negativa, per quin motiu no s’ha compert aquest acord apro-
vat pel Ple del Parlament? En el cas que la resposta sigui positiva, com s’ha establert 
aquesta garantia? A través de quin instrument? Podrien enviar còpia del mateix?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oficines 
de l’Agència Tributària de Catalunya obertes i el personal adscrit a 
cada oficina del setembre al desembre del 2017
314-00439/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Tal i com establia la moció 147/XI aprovada el passat 13 de juliol de 2017, vol-

dríem comptar amb la següent informació de les tasques portades a terme per 
l’Agència Tributària de Catalunya en relació als mesos de setembre, octubre, no-
vembre i desembre del 2017. Quin és el nombre d’oficines obertes i el personal ads-
crit a cada oficina? (Desglossat per mesos.)

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’autoliquidacions presentades a l’Agència Tributària de Catalunya 
del setembre al desembre del 2017
314-00440/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Tal i com establia la moció 147/XI aprovada el passat 13 de juliol de 2017, vol-

dríem comptar amb la següent informació de les tasques portades a terme per 
l’Agència Tributària de Catalunya en relació als mesos de setembre, octubre, no-
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vembre i desembre del 2017. Quin és el nombre d’autoliquidacions presentades? 
(desglossat per mesos.)

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’assessoraments fets per l’Agència Tributària de Catalunya  
del setembre al desembre del 2017
314-00441/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Tal i com establia la moció 147/XI aprovada el passat 13 de juliol de 2017, vol-

dríem comptar amb la següent informació de les tasques portades a terme per 
l’Agència Tributària de Catalunya en relació als mesos de setembre, octubre, no-
vembre i desembre del 2017. Quin és el nombre d’assessoraments fets? (Desglossat 
per mesos.)

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
consultes telefòniques rebudes a l’Agència Tributària de Catalunya 
del setembre al desembre del 2017
314-00442/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Tal i com establia la moció 147/XI aprovada el passat 13 de juliol de 2017, vol-

dríem comptar amb la següent informació de les tasques portades a terme per 
l’Agència Tributària de Catalunya en relació als mesos de setembre, octubre, no-
vembre i desembre del 2017. Quin és el nombre de consultes telefòniques realitza-
des? (Desglossat per mesos.)

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de 
l’Agència Tributària de Catalunya digitalitzats del gener del 2017 ençà
314-00443/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin nombre d’expedients de l’Agència Tributària de Catalunya s’ha digitalit-

zat des del mes de gener del 2017? (Desglossat per mesos). Resten expedients per 
digitalitzar? En el cas que la resposta sigui positiva, quants expedients resten per di-
gitalitzar, i quin calendari i procés han establert per resoldre aquesta situació?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques 
d’assessorament als contribuents que l’Agència Tributària de 
Catalunya ha fet amb relació als impostos cedits
314-00444/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Qui i com s’han realitzat les tasques d’assessorament dels contribuents a les 

oficines de l’Agència tributària de Catalunya en relació als impostos cedits que des 
de l’1 de setembre gestiona l’ATC?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de 
l’obligatorietat de presentar telemàticament a l’Agència Tributària de 
Catalunya les autoliquidacions dels impostos cedits
314-00445/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Manté l’Agència Tributària de Catalunya la voluntat de generar obligatorietat 

per part dels contribuents de presentar de manera telemàtica les autoliquidacions 
dels impostos cedits? Si la resposta és positiva, quin és el calendari d’implantació 
d’aquesta obligatorietat i quins són els mecanismes per a garantir el funcionament 
del programa informàtic, i l’assessorament i acompanyament dels treballadors de 
l’Agència Tributària de Catalunya a tots els contribuents per a fer l’autoliquidació de 
manera telemàtica?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de 
desenvolupament del Pla de millora dels jutjats i tribunals de 
Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament 
i del Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora dels 
jutjats adjudicats a l’empresa Everis BPO
314-00446/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los contratos sobre el Pla de millora dels jutjats i tribunals de Ca-

talunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament (ref. JU-2016-751) 
y sobre el Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora dels jutjats (ref. 
JU-2016-1286), adjudicados a la empresa EVERIS BPO, SLU.

¿Se han finalizado los trabajos de desarrollo de estos planes? En caso afirmativo, 
se solicita copia de los documentos finales.

– En caso que no se hayan finalizado, ¿cuándo está prevista su finalización?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució 
del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i 
tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu 
funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i 
millora dels jutjats
314-00447/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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En relación al plan piloto derivado del trabajo desarrollado en el Pla de millora 
dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu fun-
cionament (ref. JU-2016-751) y en el Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació 
i millora dels jutjats (ref. JU-2016-1286.)

– ¿En qué estado de ejecución se encuentra dicho plan piloto? ¿Ha habido algu-
na modificación sobre el plan inicial? ¿Cuál es el presupuesto total de dicho plan?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici del pla pilot 
derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de 
Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament 
i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora dels 
jutjats en vuit jutjats escollits prèviament
314-00448/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al plan piloto derivado del trabajo desarrollado en el Pla de millora 

dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu fun-
cionament (ref. JU-2016-751) y en el Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació 
i millora dels jutjats (ref. JU-2016-1286.)

– ¿Se ha iniciado dicho plan en los ocho juzgados en los que se había dispuesto 
inicialmente? ¿En qué juzgados concretamente se está implementando?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció de 
personal i la formació dels avaluadors de qualitat del pla pilot derivat 
del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya 
a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de 
gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora dels jutjats
314-00449/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
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que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al plan piloto derivado del trabajo desarrollado en el Pla de millora 

dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu fun-
cionament (ref. JU-2016-751) y en el Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació 
i millora dels jutjats (ref. JU-2016-1286.)

– ¿Ha sido seleccionado el personal para cubrir las plazas de evaluadores de ca-
lidad incluidas en el plan? En caso afirmativo, ¿qué criterios se han seguido para la 
selección de estas personas? ¿Han finalizado la formación prevista para su incorpo-
ración al puesto?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
d’alta complexitat
314-00450/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes escoles considerades d’alta complexitat hi ha a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts 
d’alta complexitat
314-00451/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants instituts considerats d’alta complexitat hi ha a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
en escoles d’alta complexitat
314-00452/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes en total hi ha en escoles d’alta complexitat?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
en instituts d’alta complexitat
314-00453/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes hi ha a instituts d’alta complexitat?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
determinar si un centre educatiu és d’alta complexitat
314-00454/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris per determinar si un centre educatiu és d’alta complexi-

tat o no?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Fascicle cinquè
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
s’apliquen als centres educatius d’alta complexitat
314-00455/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures específiques s’apliquen als centres educatius considerats d’alta 

complexitat?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis que 
tenen centres educatius d’alta complexitat
314-00456/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A quins municipis estan ubicats els centres educatius considerats d’alta com-

plexitat?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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3.25.15. Preguntes per escrit 163 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb 
què es renova la qualificació d’un centre educatiu com a centre d’alta 
complexitat
314-00457/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Cada quan es renova la comprovació de si un centre educatiu és d’alta comple-

xitat o no?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
transversals amb altres departaments pel que fa als centres 
educatius d’alta complexitat
314-00458/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Als centres educatius d’alta complexitat, es realitzen actuacions transversals 

amb altres departaments com ara Benestar Social i Família o Ocupació?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels 
centres educatius d’alta complexitat
314-00459/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Els centres educatius considerats d’alta complexitat són tots de titularitat pú-

blica?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives 
a la vinculació entre els centres educatius d’alta complexitat i 
l’abandonament o el fracàs escolar
314-00460/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– No necessàriament s’ha de vincular centre d’alta complexitat amb fracàs o 

abandonament escolar. Quines dades ens poden oferir al respecte?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de 
les proves de competències bàsiques dels centres educatius d’alta 
complexitat
314-00461/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els resultats de proves de competències bàsiques als centres educa-

tius d’alta complexitat?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-
alumne a les escoles d’alta complexitat
314-00462/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ràtio professor-alumne a les escoles d’alta complexitat?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-
alumne als instituts d’alta complexitat
314-00463/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ràtio professor-alumne als instituts d’alta complexitat?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts específics 
per a sortides i colònies per als alumnes dels centres d’alta 
complexitat
314-00464/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– L’alumnat dels centres d’alta complexitat rep ajudes específiques per poder rea-

litzar sortides i anar de colònies?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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3.25.15. Preguntes per escrit 167 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts específics 
per a activitats extraescolars per als alumnes dels centres d’alta 
complexitat
314-00465/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– L’alumnat dels centres d’alta complexitat rep ajudes específiques per poder rea-

litzar activitats extraescolars?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a 
llibres de text per als centres d’alta complexitat
314-00466/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Tots els centres d’alta complexitat reben ajudes per llibres de text?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a 
llibres de text per als centres que no són d’alta complexitat
314-00467/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Altres centres que no són d’alta complexitat reben ajudes per llibres de text?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius d’alta complexitat situats en mòduls prefabricats
314-00468/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres educatius d’alta complexitat estan ubicats en barracots?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes dels centres educatius d’alta complexitat que rep beques 
de menjador
314-00469/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin percentatge de l’alumnat dels centres educatius d’alta complexitat rep be-

ques menjador?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius d’alta complexitat que participen al programa 
Escola Nova 21
314-00470/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Algun centre educatiu d’alta complexitat està participant al projecte Escola 

Nova 21? Quants?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
específics per a persones nouvingudes de què disposen els centres 
educatius d’alta complexitat
314-00471/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– De quins recursos específics per a persones nouvingudes disposen els centres 

educatius d’alta complexitat?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada del GP CatEC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis 
d’adscripció previstos entre centres i instituts amb una demanda 
feble o socialment desafavorida per al curs escolar 2017-2018 per a 
evitar la segregació educativa
314-00472/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
A la Moció 66/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a evitar la 

segregació educativa, es recollia la modificació de les adscripcions entre centres als 
municipis on hi hagi escoles amb una demanda feble o socialment desafavorida ads-
crites a instituts amb una demanda feble o socialment desfavorida.

– Quants canvis d’adscripció es preveuen pel curs escolar 2017-2018?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP



BOPC 21
23 de febrer de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 171 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
combatre la segregació escolar en l’àmbit local dutes a terme pels 
poders públics i els agents educatius que participen en l’admissió 
d’alumnes
314-00473/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
A la Moció 66/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a evitar la 

segregació educativa, es contemplava el foment del disseny d’una estratègia com-
partida a escala local per combatre la segregació escolar amb els diferents poders 
públics i agents educatius que participen en l’admissió d’alumnat i que estan repre-
sentats en les comissions de garanties d’admissió.

– Quines accions concretes s’han dut a terme en aquest sentit?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
la Moció 66/XI del Parlament amb relació a la informació que han de 
proporcionar els centres sostinguts amb fons públics a les famílies 
sobre la gratuïtat dels centres
314-00474/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
A la Moció 66/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a evitar la 

segregació educativa, es contemplava que tant durant el període d’admissió de peti-
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cions com en el període de matriculació, tots els centres sostinguts amb fons públics 
proporcionen a les famílies de manera prescriptiva, en format paper, una informació 
elaborada per la Generalitat on es reflecteixi la legislació i normativa vigent referida 
a la gratuïtat de tots els centres públics i privats concertats i que aquesta informació 
estigui visible en la portada de totes les webs dels col·legis sostinguts amb fons pú-
blics, així com a la web del departament d’Ensenyament.

– S’està complint aquest mandat del Parlament?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
Moció 66/XI del Parlament amb relació a l’allargament de la reserva 
de places d’alumnes amb necessitats educatives específiques a l’inici 
de curs
314-00475/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
A la Moció 66/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a evitar la 

segregació educativa, es contemplava l’allargament de la reserva de places d’alum-
nat amb necessitats educatives específiques a l’inici de curs.

– S’està complint?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Arabell, de Lleida (Segrià)
314-00476/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 

l’Escola Arabell de Lleida?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Bell-lloc del Pla, de Girona
314-00477/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 

l’Escola Bell-lloc del Pla, de Girona?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Les Alzines, de Girona
314-00478/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 

l’Escola Les Alzines, de Girona?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Aura, de Reus (Baix Camp)
314-00479/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1014 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 

l’Escola Aura, de Reus?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Turó, de Constantí (Tarragonès)
314-00480/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, 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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– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 
l’Escola Turó, de Constantí?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Canigó, de Barcelona
314-00481/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 

l’Escola Canigó, de Barcelona?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Mestral, de Jorba (Anoia)
314-00482/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, 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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– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 
l’Escola Mestral, de Jorba?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Montclar, de Jorba (Anoia)
314-00483/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 

l’Escola Montclar, de Jorba?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Pineda, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
314-00484/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, 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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– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 
l’Escola Pineda, de l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
314-00485/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 

l’Escola Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola La Vall, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-00486/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, 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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– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 
l’Escola La Vall, de Sabadell?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola La Farga, de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
314-00487/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 

l’Escola La Farga, de Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Viaró, de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
314-00488/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1023 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, 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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– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 
l’Escola Viaró, de Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Airina, de Terrassa (Vallès 
Occidental)
314-00489/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 

l’Escola Airina, de Terrassa?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Avantis, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
314-00490/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, 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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– Quan finalitza el concert educatiu que té el Departament d’Ensenyament amb 
l’Escola Avantis, de l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase d’implantació 
en què està el decret d’escola inclusiva
314-00491/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quina fase d’implantació està el decret d’escola inclusiva?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals assignats als equips d’assessorament pedagògics el 
curs 2017-2018
314-00492/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, 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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– Amb quants professionals comptaran els equips d’assessorament pedagògics 
de Catalunya pel curs 2017-2018?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals assignats als equips d’assessorament pedagògics el 
curs 2016-2017
314-00493/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Amb quants professionals compten els equips d’assessorament pedagògics de 

Catalunya pel curs 2016-2017?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals assignats als equips d’assessorament pedagògics el 
curs 2015-2016
314-00494/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, 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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– Amb quants professionals van comptar els equips d’assessorament pedagògics 
de Catalunya pel curs 2015-2016?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vetlladores assignades als centres educatius el curs 2015-2016
314-00495/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Amb quantes vetlladores van comptar els centres educatius de Catalunya pel 

curs 2015-2016?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vetlladores assignades als centres educatius el curs 2017-2018
314-00496/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, 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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– Amb quantes vetlladores comptaran els centres educatius de Catalunya pel 
curs 2017-2018?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-
alumne establerta per a l’educació primària
314-00497/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ràtio alumes/docent establerta per l’educació primària?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio real 
professor-alumne als centres d’educació primària
314-00498/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ràtio mitjana real alumes/docent als centres d’educació primària 

de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-
alumne establerta per a l’educació secundària
314-00499/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ràtio alumes/docent establerta per l’educació secundària?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio real 
professor-alumne als centres d’educació secundària
314-00500/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ràtio mitjana real alumes/docent als centres d’educació secundària 

de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-
alumne establerta per als cursos de batxillerat
314-00501/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ràtio alumes/docent establerta per als cursos batxillerat?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio real 
professor-alumne als centres de batxillerat
314-00502/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 1037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ràtio mitjana real alumes/docent als centres de batxillerat de Ca-

talunya?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe d’entitats 
ecologistes amb relació a l’impacte ambiental del transvasament 
Siurana-Riudecanyes
314-00503/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de 

l’Ebre han sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi  Ambient, 
i a l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, la immediata clau-
sura del transvasament que va des del riu Siurana (comarca del Priorat), a la riera 
de Riudecanyes (voltants de Reus), pel gran impacte ambiental i social que aquest 
transvasament està produint des de fa dècades a la vall del Siurana.

Les organitzacions esmentades han elaborat un informe on es detallen les afec-
cions ambientals i socials que genera aquest transvasament, que deixa pràcticament 
sec el riu Siurana durant diversos quilòmetres, afectant greument l’espai Xarxa Na-
tura 2000 de la planes del Priorat - Riu Siurana, la vegetació de ribera i l’ecosistema 
fluvial en general. Així mateix, ha tingut un efecte molt negatiu a nivell social, hipo-
tecant el desenvolupament dels pobles de la vall del Siurana, que des de 1950, any en 
què va començar a funcionar el transvasament, han perdut l’ordre de 45 % de la seva 
població. Cal no oblidar que el transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra que 
es va planificar fa més de 100 anys, sense tenir en compte per tant cap condicionant 
ambiental, ni d’equilibri territorial.

En relació a aquest informe: 
– Té el director general de l’ACA coneixement d’aquest informe? Té previst reu-

nir-se amb les organitzacions que han elaborat l’informe?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que 
l’Agència Catalana de l’Aigua faci una auditoria sobre l’aigua del 
transvasament Siurana-Riudecanyes que s’usa per als regadius del 
Baix Camp
314-00504/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
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que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de 

l’Ebre han sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi  Ambient, 
i a l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, la immediata clau-
sura del transvasament que va des del riu Siurana (comarca del Priorat), a la riera 
de Riudecanyes (voltants de Reus), pel gran impacte ambiental i social que aquest 
transvasament està produint des de fa dècades a la vall del Siurana.

Les organitzacions esmentades han elaborat un informe on es detallen les afec-
cions ambientals i socials que genera aquest transvasament, que deixa pràcticament 
sec el riu Siurana durant diversos quilòmetres, afectant greument l’espai Xarxa Na-
tura 2000 de la planes del Priorat - Riu Siurana, la vegetació de ribera i l’ecosistema 
fluvial en general. Així mateix, ha tingut un efecte molt negatiu a nivell social, hipo-
tecant el desenvolupament dels pobles de la vall del Siurana, que des de 1950, any en 
què va començar a funcionar el transvasament, han perdut l’ordre de 45 % de la seva 
població. Cal no oblidar que el transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra que 
es va planificar fa més de 100 anys, sense tenir en compte per tant cap condicionant 
ambiental, ni d’equilibri territorial.

En relació a aquest informe: 
– Té previst l’ACA realitzar una auditoria sobre l’aigua del transvasament Siura-

na-Riudecanyes que s’utilitza pels regadius de 3800 ha al Baix Camp? Es segueix 
utilitzant per aquests regadius o es destina a altres usos?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat del GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència 
Catalana de l’Aigua ha estudiat la viabilitat de noves fonts d’aigua 
per a garantir el proveïment que actualment es fa amb l’aigua del riu 
Siurana
314-00505/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de 

l’Ebre han sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi  Ambient, 
i a l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, la immediata clau-
sura del transvasament que va des del riu Siurana (comarca del Priorat), a la riera 
de Riudecanyes (voltants de Reus), pel gran impacte ambiental i social que aquest 
transvasament està produint des de fa dècades a la vall del Siurana.

Les organitzacions esmentades han elaborat un informe on es detallen les afec-
cions ambientals i socials que genera aquest transvasament, que deixa pràcticament 
sec el riu Siurana durant diversos quilòmetres, afectant greument l’espai Xarxa Na-
tura 2000 de la planes del Priorat - Riu Siurana, la vegetació de ribera i l’ecosistema 
fluvial en general. Així mateix, ha tingut un efecte molt negatiu a nivell social, hipo-
tecant el desenvolupament dels pobles de la vall del Siurana, que des de 1950, any en 
què va començar a funcionar el transvasament, han perdut l’ordre de 45 % de la seva 
població. Cal no oblidar que el transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra que 
es va planificar fa més de 100 anys, sense tenir en compte per tant cap condicionant 
ambiental, ni d’equilibri territorial.

En relació a aquest informe: 
– Ha estudiat l’ACA la viabilitat per aconseguir noves fonts d’aigua per garantir 

els abastaments que es fan amb l’aigua que actualment prové del riu Siurana?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat del GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència Catalana 
de l’Aigua és conscient dels impactes ambientals que pateix el riu 
Siurana
314-00506/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de 

l’Ebre han sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi  Ambient, 
i a l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, la immediata clau-
sura del transvasament que va des del riu Siurana (comarca del Priorat), a la riera 
de Riudecanyes (voltants de Reus), pel gran impacte ambiental i social que aquest 
transvasament està produint des de fa dècades a la vall del Siurana.



BOPC 21
23 de febrer de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 189 

Les organitzacions esmentades han elaborat un informe on es detallen les afec-
cions ambientals i socials que genera aquest transvasament, que deixa pràcticament 
sec el riu Siurana durant diversos quilòmetres, afectant greument l’espai Xarxa Na-
tura 2000 de la planes del Priorat - Riu Siurana, la vegetació de ribera i l’ecosistema 
fluvial en general. Així mateix, ha tingut un efecte molt negatiu a nivell social, hipo-
tecant el desenvolupament dels pobles de la vall del Siurana, que des de 1950, any en 
què va començar a funcionar el transvasament, han perdut l’ordre de 45 % de la seva 
població. Cal no oblidar que el transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra que 
es va planificar fa més de 100 anys, sense tenir en compte per tant cap condicionant 
ambiental, ni d’equilibri territorial.

En relació a aquest informe: 
– És conscient l’ACA dels greus impactes ambientals que pateix el riu Siurana, 

afectant el bosc de ribera, així com la fauna associada a l’ecosistema fluvial?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat del GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
l’Agència Catalana de l’Aigua d’aturar el transvasament Siurana-
Riudecanyes
314-00507/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti·
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de 

l’Ebre han sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi  Ambient, 
i a l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, la immediata clau-
sura del transvasament que va des del riu Siurana (comarca del Priorat), a la riera 
de Riudecanyes (voltants de Reus), pel gran impacte ambiental i social que aquest 
transvasament està produint des de fa dècades a la vall del Siurana.

Les organitzacions esmentades han elaborat un informe on es detallen les afec-
cions ambientals i socials que genera aquest transvasament, que deixa pràcticament 
sec el riu Siurana durant diversos quilòmetres, afectant greument l’espai Xarxa Na-
tura 2000 de la planes del Priorat - Riu Siurana, la vegetació de ribera i l’ecosistema 
fluvial en general. Així mateix, ha tingut un efecte molt negatiu a nivell social, hipo-
tecant el desenvolupament dels pobles de la vall del Siurana, que des de 1950, any en 
què va començar a funcionar el transvasament, han perdut l’ordre de 45 % de la seva 
població. Cal no oblidar que el transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra que 
es va planificar fa més de 100 anys, sense tenir en compte per tant cap condicionant 
ambiental, ni d’equilibri territorial.



BOPC 21
23 de febrer de 2018

3.27.15. Preguntes per escrit 190

En relació a aquest informe: 
– Té previst l’ACA revertir el transvasament Siurana-Riudecanyes com demanen 

les entitats redactores de l’informe?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat del GP CatECP

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Preguntes al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit
325-00002/12 i 325-00003/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 17)

Al BOPC 17, a les pàgines 152 i 153, es va publicar, per error, la suspensió de la 
tramitació. Per consegüent, les preguntes segueixen el seu curs parlamentari.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals no es publiquen les dades de contractació de la 
Corporació del 9 de novembre de 2017 ençà
325-00004/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels quals no es publiquen les dades de contractació de la 

CCMA des del 9 de novembre de 2017?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els 
contractes subscrits per la Corporació del novembre del 2017 al 
gener del 2018
325-00005/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins contractes s’han subscrit per la CCMA durant els mesos de novembre 

i desembre de 2017 i gener de 2018? Detallar la data, contractant, objecte, import, 
durada, tipus i justificació de cada un d’ells.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
nombre de contractes subscrits per la Corporació durant el 2017  
que no s’han publicat al portal de la transparència
325-00006/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants contractes subscrits per la CCMA durant 2017, no s’han publicat al 

portal de transparència sota l’argument de compromís per la competitivitat o perju-
dici pels interessos econòmics i comercials, secret professional i propietat intel·lec-
tual i industrial?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
volum de facturació per contractació de publicitat a Televisió de 
Catalunya durant el 2017
325-00007/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el volum de facturació per contractació de publicitat durant el 

2017 a Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
volum de facturació per contractació de publicitat a les emissores  
de Catalunya Ràdio durant el 2017
325-00008/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el volum de facturació per contractació de publicitat durant el 

2017 a les emissores de Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
volum de facturació per contractació de publicitat en mitjans altres 
que la televisió i la ràdio durant el 2017
325-00009/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el volum de facturació per contractació de publicitat durant el 

2017 a altres mitjans diferents de la televisió i la ràdio?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
volum facturat per vendes de programes o drets durant el 2017
325-00010/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el volum facturat per vendes de programes o drets durant el 2017?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
pagament d’algun import a l’Assemblea Nacional Catalana durant  
el 2017
325-00011/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, 
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presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Durant 2017 s’ha abonat algun import a l’Assemblea Nacional de Catalunya? 

Detallar import i concepte.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
pagament d’algun import a Òmnium Cultural durant el 2017
325-00012/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha abonat algun import a Òmnium Cultural durant el 2017? Detallar import 

i concepte.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
pagament d’algun import a Acció Cultural del País Valencià durant  
el 2017
325-00013/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha abonat algun import a Acció Cultural del País Valencià durant el 2017?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que tenen seguretat privada i sobre qui n’assumeix el cost
	311-00091/12
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pertinència de dur a terme una campanya política en una escola bressol
	311-00092/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri d’actuació per a mantenir la neutralitat política als centres educatius
	311-00093/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es pot considerar adoctrinament el fet que una escola bressol secundi una campanya política
	311-00094/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions previstes per a restaurar la neutralitat política a l’Escola Bressol Cucut, del Papiol (Baix Llobregat)
	311-00095/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que uns menors cantin a escola una cançó amb contingut polític
	311-00096/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la lletra d’una cançó que van cantar alumnes de l’Escola Torrent de Can Carabassa, de Barcelona, en la celebració del Carnestoltes
	311-00097/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús sexista del llenguatge en una cançó que van cantar alumnes de l’Escola Torrent de Can Carabassa, de Barcelona, en la celebració del Carnestoltes
	311-00098/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri d’actuació per a preservar l’escola lliure de politització
	311-00099/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió la posada en marxa d’algun pla d’emergència per a atendre les persones sense 
llar durant els dies de baixes temperatures
	311-00100/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’algun protocol d’actuació per a garantir el recer i la seguretat de les persones sense llar davant les baixes temperatures
	311-00101/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat de desenvolupament del Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i del Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació
	311-00102/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat d’execució del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del can
	311-00103/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmb
	311-00104/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la selecció de personal i la formació dels avaluadors de qualitat del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació 
	311-00105/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb la direcció d’Agrolab per a facilitar el projecte de construcció d’un nou laboratori al Centre Integral de Mercaderies de Tarragona
	314-00240/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va conèixer la intenció d’Agrolab de traslladar la construcció d’un laboratori de Tarragona a Burgos i sobre les converses per a canviar la decisió
	314-00241/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla de treball per a oferir a Agrolab unes condicions per a revertir la decisió de cancel·lar l’ampliació de les seves instal·lacions a Tarragona
	314-00242/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar que es descartin projectes d’inversió existents al Camp de Tarragona
	314-00243/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat davant l’extracció d’oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre per vivers privats
	314-00244/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació davant l’extracció d’oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre per vivers privats
	314-00245/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb la Mancomunitat de la Taula del Sénia amb relació a l’extracció d’oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre per vivers privats
	314-00246/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’Ajuntament d’Ulldecona (Montsià) amb relació a l’extracció d’oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre per vivers privats
	314-00247/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que extrauen oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre
	314-00248/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’una llei del patrimoni arbori monumental
	314-00249/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’ampliació de la ronda Litoral de Barcelona anunciat pel Ministeri 
de Foment
	314-00250/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la cobertura de la ronda de Dalt de Barcelona hauria d’ésser prioritària davant l’ampliació de la ronda Litoral
	314-00251/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació que el crèdit del Banc Europeu d’Inversions està paralitzat en espera de la formació del Govern i l’aprovació dels pressupostos del 2018
	314-00252/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la posada en funcionament de les estacions de Foneria i de Foc Cisell de la línia 10 del metro
	314-00253/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la posada en funcionament de les estacions d’Ildefons Cerdà i de Provençana de la línia 10 del metro
	314-00254/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades contra l’Escola Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona, per haver incomplert els protocols per a evitar abusos sexuals
	314-00255/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a detectar abusos sexuals i maltractaments a menors
	314-00256/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que formen part del Pla pilot d’itineraris formatius específics
	314-00257/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prova d’aptitud personal per a estudiar un grau de mestre
	314-00258/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’examinands que han superat la prova d’aptitud personal per a estudiar un grau de mestre
	314-00259/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la prova d’aptitud personal pels examinands que l’han feta
	314-00260/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències que cal millorar en la formació inicial dels mestres
	314-00261/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de canvis en la prova d’aptitud personal per a estudiar un grau 
de mestre
	314-00262/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la formació permanent dels professors
	314-00263/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació i el millorament de l’oferta i els continguts de la formació permanent 
dels professors
	314-00264/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que han passat de centre de màxima complexitat 
a centre de complexitat alta el curs 2017-2018
	314-00265/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de molts centres educatius de màxima complexitat a complexitat alta
	314-00266/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de l’estudi que avalen el canvi de molts centres educatius de màxima complexitat a complexitat alta
	314-00267/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per als centres escolars que han passat d’ésser qualificats de màxima complexitat a complexitat alta
	314-00268/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les característiques dels centres educatius de màxima complexitat o de complexitat alta
	314-00269/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tria del sexe dels candidats les ofertes de treball per a mestres
	314-00270/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir que les ofertes de treball de mestres no discriminin per raó de gènere
	314-00271/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè les escoles privades i concertades respectin la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, en contractar els docents
	314-00272/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes de feina per a mestres en el perfil de les quals es demana que sigui un home
	314-00273/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de sancionar els centres escolars que vulnerin el principi de no discriminació
	314-00274/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sancionadors incoats per vulnerar el principi 
de no discriminació el curs 2016-2017
	314-00275/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació postobligatòria que ofereixen els centres escolars públics
	314-00276/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació postobligatòria que ofereixen els centres escolars concertats
	314-00277/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres públics d’educació postobligatòria
	314-00278/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres públics d’educació postobligatòria construïts del 2010 ençà
	314-00279/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres públics i en centres concertats
	314-00280/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes d’origen estranger escolaritzats en centres públics i en centres concertats
	314-00281/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes d’origen estranger escolaritzats en centres públics i en centres concertats
	314-00282/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars de màxima complexitat
	314-00283/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars de complexitat alta
	314-00284/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts escola i sobre els que estan emplaçats en entorns d’alta complexitat
	314-00285/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de selecció dels docents pel que fa a l’aparença
	314-00286/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió de la comunitat educativa respecte als criteris de selecció dels docents pel que fa a l’aparença
	314-00287/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars públics interessats a participar en els programes de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional
	314-00288/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars concertats interessats a participar en els programes de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional
	314-00289/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars públics que han participat en algun dels programes de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional el curs 2016-2017
	314-00290/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars concertats que han participat en algun dels programes de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional el curs 2016-2017
	314-00291/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han participat en algun dels programes de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional el curs 2016-2017
	314-00292/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a aprovar el Decret de l’Observatori de l’Equitat en el Sistema Educatiu no Universitari
	314-00293/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament de l’Observatori de l’Equitat en el Sistema Educatiu no Universitari
	314-00294/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura de govern de l’Observatori de l’Equitat en el Sistema Educatiu no Universitari
	314-00295/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes de primària que ha estat admès al centre educatiu escollit en primera opció
	314-00296/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes de secundària que ha estat admès al centre educatiu escollit en primera opció
	314-00297/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primària i secundària que no han estat admesos en cap centre educatiu escollit en la llista de preferències
	314-00298/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts escola que funcionen el curs 2017-2018
	314-00299/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el municipi a què pertanyen els instituts escola que funcionen el curs 2017-2018
	314-00300/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes escolaritzats als instituts escola que funcionen el curs 2017-2018
	314-00301/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts escola que funcionen en entorns socioculturals complexos el curs 2017-2018
	314-00302/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts escola que funcionen en municipis petits el curs 2017-2018
	314-00303/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’horari dels instituts escola que funcionen el curs 2017-2018
	314-00304/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió del llibre Abecedari de la independència a l’apartat de literatura infantil de 5 a 8 anys de les biblioteques i llibreries
	314-00305/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del llibre Abecedari de la independència per a infants d’entre 5 i 8 anys
	314-00306/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació del llibre Abecedari de la independència a les biblioteques escolars
	314-00307/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mantenir els concerts educatius amb escoles que segreguen per sexe
	314-00308/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’exigir l’escolarització mixta als centres educatius que reben finançament públic
	314-00309/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’educació infantil, primària i secundària que tenen fibrociment o amiant en llurs instal·lacions i l’han retirat durant el 2016 i 2017
	314-00310/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària prevista per a retirar el fibrociment o l’amiant 
dels centres educatius el 2017
	314-00311/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de retirada del fibrociment o l’amiant als centres escolars el 2018
	314-00312/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària prevista per a retirar el fibrociment o l’amiant 
dels centres educatius el 2018
	314-00313/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions fetes als centres educatius que tenen fibrociment o amiant el 2016 
i el 2017
	314-00314/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els períodes no lectius en què es retirarà l’amiant i el fibrociment dels centres educatius
	314-00315/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la corresponsabilitat dels ajuntaments per a retirar l’amiant i el fibrociment dels centres educatius
	314-00316/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de computar la retirada de l’amiant i el fibrociment dels centres educatius com a obres de reforma, ampliació i millorament
	314-00317/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses especialitzades amb autorització per a retirar el fibrociment i l’amiant dels centres educatius
	314-00318/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya i incompleixen la gratuïtat dels ensenyaments
	314-00319/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de centres educatius privats que reben finançament públic i obliguen les famílies a pagar activitats complementàries dins l’horari lectiu
	314-00320/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures disciplinàries incoades als centres concertats que obliguen a pagar quotes per activitats complementàries
	314-00321/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies fetes per la Inspecció d’Educació per vulneració dels drets dels alumnes als centres el 2017
	314-00322/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre actual de docents
	314-00323/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució del llibret Un infant que creix, que pot contradir les recomanacions d’hàbits d’alimentació saludable, a infants de 3 anys
	314-00324/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució del llibret Un infant que creix, que contradiu directrius relatives a la ingesta de sucre o de cacau, a infants de 3 anys
	314-00325/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat encoberta en la difusió d’informació per a fomentar una alimentació saludable
	314-00326/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment d’hàbits alimentaris saludables entre els alumnes
	314-00327/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada del llibret Un infant que creix, que contradiu directrius del Departament i de l’OMS, distribuït a infants de 3 anys
	314-00328/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió de llibrets amb patrocinis que tenen interessos en les recomanacions relatives a la salut o criança dels infants
	314-00329/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del llibret Un infant que creix i l’aportació de les empreses patrocinadores
	314-00330/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comptabilització dels infants i adolescents amb mancances alimentàries
	314-00331/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació de l’avaluació del protocol de detecció i atenció a la infància en risc de malnutrició
	314-00332/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del grup de seguiment interdepartamental per a avaluar les dades sobre el nombre d’infants i adolescents amb problemes de malnutrició
	314-00333/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del protocol per a la detecció i el seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents
	314-00334/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i adolescents que pateixen malnutrició i sobre els ajuts que reben
	314-00335/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i adolescents que pateixen malnutrició i sobre llur detecció
	314-00336/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats contra la violència masclista
	314-00337/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballadors dels serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista
	314-00338/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos dels serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista
	314-00339/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les baixes laborals dels treballadors dels serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista
	314-00340/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir un ajut pluridisciplinari a les víctimes de violència masclista
	314-00341/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació amb els treballadors dels serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista del Baix Llobregat arran d’un anunci de vaga
	314-00342/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a eliminar els estereotips de gènere en la publicitat
	314-00343/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar anuncis de joguines que promoguin estereotips de gènere
	314-00344/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a revertir els estereotips de gènere dels anuncis de joguines
	314-00345/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a revertir els estereotips de gènere dels anuncis de joguines adreçades a infants
	314-00346/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes per a fomentar els jocs i les relacions de jocs igualitàries
	314-00347/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a fomentar relacions de jocs igualitàries en centres escolars i activitats de lleure i esportives
	314-00348/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accés a les joguines en els centres escolars i els estereotips de gènere
	314-00349/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de jocs i joguines entre els infants per a defugir els estereotips de gènere
	314-00350/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de jocs, llibres i il·lustracions per a evitar els estereotips de gènere en jocs i activitats infantils
	314-00351/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos d’embargament d’ajuts individuals de menjador escolar
	314-00352/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que han aplicat el Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de violència i els que no l’han aplicat
	314-00353/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de situacions de violència als centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència el 2017
	314-00354/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que tenen seguretat privada i sobre qui n’assumeix 
el cost
	314-00355/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que han aplicat el Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de violència i els que no l’han aplicat
	314-00356/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de situacions de violència als centres dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona el 2017
	314-00357/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que tenen seguretat privada i sobre qui n’assumeix el cost
	314-00358/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions d’urgència per arranjar la calefacció i l’aïllament a l’Escola Marta Mata de El Vendrell (Baix Penedès)
	314-00359/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a condicionar l’entrada del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-00360/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’actuacions per a fer accessible l’entrada del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-00361/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes a l’entorn del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-00362/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes a la zona de l’aparcament del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-00363/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a condicionar les sortides d’emergència del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-00364/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les demandes dels veïns amb relació al condicionament i l’accessibilitat del CAP Sud, 
de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-00365/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de finques rebudes per la Generalitat per successió intestada els darrers cinc anys
	314-00366/12
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de finques rebudes per la Generalitat per successió intestada que han estat destinades a habitatge social els darrers cinc anys
	314-00367/12
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de finques rebudes per la Generalitat per successió intestada que 
han estat alienades
	314-00368/12
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels ingressos de l’alienació de les finques que la Generalitat ha obtingut per successió intestada els darrers cinc anys
	314-00369/12
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals ha decidit que alguns centres d’atenció primària tanquin abans de l’hora habitual
	314-00370/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària que han de tancar abans de l’hora habitual
	314-00371/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’allargament del temps d’espera dels pacients en els centres d’atenció primària que tanquen abans de l’hora habitual
	314-00372/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment d’un recurs assistencial pròxim per a la població afectada pel tancament anticipat de centres d’atenció primària
	314-00373/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha hagut reunions amb el col·lectiu dels metges afectats per a acordar el tancament anticipat d’alguns centres d’atenció primària
	314-00374/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del pla de conciliació laboral, familiar i personal dels professionals dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut
	314-00375/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per desaparició de persones que es van presentar el 2017
	314-00376/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones desaparegudes que s’han localitzat amb vida el 2017
	314-00377/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones desaparegudes que han estat localitzades mortes el 2017
	314-00378/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que consten com a desaparegudes el 2017
	314-00379/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura i el nombre de professionals assignats a la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra
	314-00380/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del pressupost assignat a la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra entre el 2010 i el 2017
	314-00381/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’estructura i el nombre de professionals assignats a l’Oficina d’Atenció als Familiars de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra
	314-00382/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del pressupost assignat a l’Oficina d’Atenció als Familiars de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra
	314-00383/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs d’elaboració del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya
	314-00384/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa dels treballs d’elaboració del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya
	314-00385/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un decret d’admissió d’alumnes a les escoles que substitueixi el del 2007
	314-00386/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del decret d’admissió d’alumnes a les escoles
	314-00387/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera prevista perquè els docents del grup de referents d’atenció educativa inclusiva difonguin el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
	314-00388/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar el nombre de membres del grup de referents d’atenció educativa inclusiva
	314-00389/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica destinada al grup de referents d’atenció educativa inclusiva
	314-00390/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda pels membres del grup de referents d’atenció educativa inclusiva
	314-00391/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a desplegar el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
	314-00392/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els instruments per a l’educació inclusiva
	314-00393/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pràctiques adreçades a l’educació inclusiva
	314-00394/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè els centres educatius avancin cap a cultures, polítiques i pràctiques més inclusives
	314-00395/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que es dona als professionals dels centres educatius amb relació a la planificació de la gradació dels suports que necessita cada alumne
	314-00396/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptaran els referents d’atenció educativa inclusiva per a impulsar la formació dels professionals dels centres amb relació als suports que necessita cada alumne
	314-00397/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que encara no tenen un projecte educatiu que fomenti una atenció educativa inclusiva i de qualitat
	314-00398/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri d’actuació per a mantenir la neutralitat política als centres educatius
	314-00399/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinència que es dugui a terme una campanya política en una escola bressol
	314-00400/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es pot considerar adoctrinament el fet que una escola bressol secundi una campanya política
	314-00401/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a restaurar la neutralitat política a l’Escola Bressol Cucut, del Papiol (Baix Llobregat)
	314-00402/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que uns menors cantin a escola una cançó amb contingut polític
	314-00403/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la lletra d’una cançó que van cantar alumnes de l’Escola Torrent de Can Carabassa, de Barcelona, en la celebració del Carnestoltes
	314-00404/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús sexista del llenguatge en una cançó que van cantar alumnes de l’Escola Torrent de Can Carabassa, de Barcelona, en la celebració del Carnestoltes
	314-00405/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri d’actuació per a preservar l’escola lliure de politització
	314-00406/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la posada en marxa d’algun pla d’emergència per a atendre les persones sense llar durant els dies de baixes temperatures
	314-00407/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun protocol d’actuació per a garantir el recer i la seguretat de les persones sense llar davant les baixes temperatures
	314-00408/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds d’ajuts per a material escolar i llibres de text dels cursos 2016-2017 i 2017-2018
	314-00409/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a material escolar i llibres de text els cursos 2016-2017 i 2017-2018
	314-00410/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació econòmica per a adquirir llibres de text, material didàctic i llicències de llibres digitals del curs 2015-2016 ençà
	314-00411/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a material escolar i llibres de text del curs 2010-2011 ençà
	314-00412/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que reben ajuts per a distribuir entre els alumnes llibres de text i material didàctic
	314-00413/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que han rebut ajuts per a adquirir llibres de text, material didàctic i llicències de llibres digitals els cursos 2016-2017 i 2017-2018
	314-00414/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació econòmica per als ajuts per a adquirir llibres de text, material didàctic i llicències de llibres digitals
	314-00415/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes beneficiats amb ajuts per a adquirir llibres de text i material didàctic els cursos 2016-2017 i 2017-2018
	314-00416/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació econòmica rebuda del Govern de l’Estat per als ajuts per a adquirir llibres de text i material didàctic els anys 2016 i 2017
	314-00417/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sords en l’ensenyament obligatori
	314-00418/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sords en l’ensenyament postobligatori
	314-00419/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a la inclusió d’alumnes sords
	314-00420/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals contractats per a implantar la renda garantida de ciutadania
	314-00421/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes i les incidències per la implantació de la renda garantida de ciutadania
	314-00422/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el sistema informàtic usat per a implantar la renda garantida de ciutadania
	314-00423/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients resolts per silenci administratiu positiu en la implantació de la renda garantida de ciutadania
	314-00424/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plecs de condicions per al concurs de les cinc residències públiques que tenien contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat
	314-00425/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
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