
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 els canvis en la governança de la Corpo-
ració els darrers mesos
325-00002/12
Resposta del president del Consell de Govern 19

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 el nombre de places i 
recursos de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que es des-
tinen als menors estrangers no acompanyats
311-00106/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors 
estrangers no acompanyats que esperen plaça als centres de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
311-00107/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions en què 
es troben els menors estrangers no acompanyats que esperen plaça als centres de 
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
311-00108/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de xoc de reduc-
ció de les llistes d’espera d’intervencions hospitalàries
311-00109/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a re-
duir llistes d’espera de les intervencions quirúrgiques i de les visites als metges 
especialistes
311-00110/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la subcontractació del 
cobrament dels serveis mèdics prestats a estrangers a l’empresa International Care 
Patient Assistance
311-00111/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les universitats que no 
exigiran el nivell B2 d’anglès el curs 2017-2018
311-00112/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 23
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’alumnes 
universitaris que tenen el nivell B2 d’anglès
311-00113/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’alumnes 
universitaris que tenen el nivell B2 d’anglès, per universitats i per graus
311-00114/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previs-
tes perquè els alumnes universitaris tinguin el nivell B2 d’anglès en acabar el grau
311-00115/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treba-
lladors sanitaris de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), afectats per sarna 
que van estar de baixa per contingència comuna i els que ho van estar per la mú-
tua del treball
311-00116/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballa-
dors sanitaris de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), afectats per sarna que 
van demanar la baixa per salut ocupacional
311-00117/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es va negar la baixa 
laboral a algun treballador sanitari de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), 
afectat per sarna
311-00118/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute amb els ajun-
taments amb relació al contracte programa de serveis socials en data del 31 d’agost 
de 2017
311-00119/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute amb els ajun-
taments amb relació al contracte programa de serveis socials en data del 31 de 
desembre de 2017
311-00120/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el finançament públic 
dels centres d’atenció a la gent gran entre els anys 2012 i 2017
311-00121/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost mitjà d’una pla-
ça residencial ocupada en règim de col·laboració i el d’una plaça diürna entre els 
anys 2012 i 2017
311-00122/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oferta de places de 
formació professional específica per a persones amb discapacitat
311-00123/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
públiques de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017
311-00124/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
concertades de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017
311-00125/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 30
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
públiques de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant 
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017
311-00126/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
concertades de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, 
Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017
311-00127/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
públiques de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017
311-00128/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
concertades de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017
311-00129/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de profes-
sionals que treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran
311-00130/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
concertades de centres oberts a cada província
311-00131/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
concertades de centres oberts a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de 
Besòs i Santa Coloma de Gramenet
311-00132/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
concertades de centres oberts al Baix Llobregat
311-00133/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera per a 
residències de grans dependents a cada província
311-00134/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera per a 
residències de grans dependents a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 
de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
311-00135/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera per a 
residències de grans dependents al Baix Llobregat
311-00136/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o 
el programa individual d’atenció
311-00137/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o 
el programa individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 
de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
311-00138/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 36
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o 
el programa individual d’atenció al Baix Llobregat
311-00139/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, 
la valoració o el programa individual d’atenció
311-00140/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, 
la valoració o el programa individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, 
Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
311-00141/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, 
la valoració o el programa individual d’atenció al Baix Llobregat
311-00142/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de les presta-
cions per dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari
311-00143/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de les pres-
tacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del bene-
ficiari a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma 
de Gramenet
311-00144/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de les presta-
cions per dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari 
al Baix Llobregat
311-00145/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de profes-
sionals que treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran
311-00146/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de residents 
que hi ha en cada residència pública
311-00147/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes d’arrela-
ment per a immigrants en procés de regularització
311-00148/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els habitatges de 
l’Agència Catalana de l’Habitatge a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 
de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
311-00149/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els habitatges de l’Agèn-
cia Catalana de l’Habitatge al Baix Llobregat
311-00150/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els habitatges de l’Agèn-
cia Catalana de l’Habitatge a les províncies de Tarragona, Lleida i Girona
311-00151/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 44
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un es-
tudi sobre el valor econòmic del treball domèstic i de cura d’infants, gent gran i 
dependents
311-00152/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els programes elabo-
rats per a incentivar les bones pràctiques en gestió del temps i d’impuls del tele-
treball a les empreses
311-00153/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de 
control i sanció establerts per a garantir el compliment de la Llei 17/2015, d’igualtat 
efectiva de dones i homes
311-00154/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incorporació de la 
perspectiva de gènere en les actuacions de la Inspecció de Treball
311-00155/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de co-
operació interinstitucional creats per a impulsar la transversalitat de gènere
311-00156/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els programes de for-
mació per a afavorir la implicació de les famílies en la coeducació dels fills
311-00157/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de 
coordinació i col·laboració interdepartamentals establerts per a impulsar la trans-
versalitat de gènere
311-00158/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els protocols de pre-
venció i actuació davant la violència masclista a l’esport
311-00159/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les empreses que han 
rebut el distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva de dones 
i homes en el treball
311-00160/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els programes integrals 
per a dones en situació de precarietat econòmica i risc d’exclusió social
311-00161/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat actual de desen-
volupament del Pla interdepartamental d’acció i interacció social i sanitària
311-00162/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la periodicitat amb què 
s’han de recarregar les bateries dels braçalets GPS que s’usen per a controlar els 
condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere
311-00163/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els dispositius alter-
natius als braçalets GPS que s’usen per a controlar els condemnats per delictes 
d’agressió sexual o violència de gènere
311-00164/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 52
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a ga-
rantir la seguretat de les víctimes d’agressió sexual o violència de gènere quan el 
braçalet GPS de control dels condemnats es queda sense bateria
311-00165/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets 
GPS de control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere 
que s’han col·locat durant el 2016 i el 2017
311-00166/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets 
GPS de control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere 
que estan en servei
311-00167/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets 
GPS de control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere 
que s’han comprat durant el 2016 i el 2017
311-00168/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de reincidèn-
cia de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duien 
braçalets GPS de control
311-00169/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació entre el 
jutjat i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del control dels con-
demnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere amb braçalets GPS
311-00170/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes de con-
trol dels condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duen 
braçalets GPS
311-00171/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de la 
xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corres-
ponent durant el 2017
311-00172/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de la 
xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corres-
ponent durant el 2016
311-00173/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de la 
xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corres-
ponent durant el 2015
311-00174/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de la 
xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corres-
ponent durant el 2014
311-00175/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els llaços grocs que hi 
ha a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
311-00176/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 59
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat política 
als centres públics d’educació
311-00177/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi ha adoctrinament 
a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
311-00178/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a garantir la neutralitat política a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental)
311-00179/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions impul-
sades per a desplegar la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport pú-
blic de Catalunya
311-00180/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estratègia per a afron-
tar l’augment abusiu del lloguer i garantir el dret d’accés a l’habitatge de lloguer
311-00181/12
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de suspen-
dre la pujada del preu de l’aigua a compte del cànon concessional
311-00182/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el retorn a la gestió 
pública d’Aigües Ter Llobregat
311-00183/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de desfer 
les darreres reformes de l’impost de successions
311-00184/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 64

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera inspecció dels serveis 
territorials i dels veterinaris als delfinaris de Marineland, de Palafolls (Maresme), i 
Aquopolis, de Vila-seca (Tarragonès)
314-00508/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes i altes de do-
fins els darrers cinc anys
314-00509/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els veterinaris contractats per a la 
cura diària dels dofins als delfinaris de Marineland, de Palafolls (Maresme), i Aquo-
polis, de Vila-seca (Tarragonès)
314-00510/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a comprar l’Hos-
pital General de Catalunya
314-00511/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a forçar que 
Barnaclínic surti físicament de l’Hospital Clínic
314-00512/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a resoldre el forat 
d’ingressos que comporta la infradeclaració de malalties professionals
314-00513/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a crear un ob-
servatori de la mort dins l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya
314-00514/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a fer una ava-
luació i un pla d’actuacions respecte al compliment de l’accés universal a les cures 
pal·liatives
314-00515/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació del cobrament 
dels serveis mèdics prestats a estrangers a l’empresa International Care Patient 
Assistance
314-00516/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les universitats que no exigiran el 
nivell B2 d’anglès el curs 2017-2018
314-00517/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes universitaris 
que tenen el nivell B2 d’anglès
314-00518/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes universitaris 
que tenen el nivell B2 d’anglès, per universitats i per graus
314-00519/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes perquè els 
alumnes universitaris tinguin el nivell B2 d’anglès en acabar el grau
314-00520/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors sanita-
ris de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), afectats per sarna que van estar 
de baixa per contingència comuna i els que ho van estar per la mútua del treball
314-00521/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors sanitaris 
de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), afectats per sarna que van demanar 
la baixa per salut ocupacional
314-00522/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va negar la baixa laboral a algun 
treballador sanitari de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), afectat per sarna
314-00523/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del procés d’integració 
dels Mossos d’Esquadra a Europol
314-00524/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del procés d’integració 
dels Mossos d’Esquadra al Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Or-
ganitzat (CITCO)
314-00525/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del procés d’integració 
dels Mossos d’Esquadra al sistema SIENA
314-00526/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del procés d’integració 
dels Mossos d’Esquadra a l’oficina Sirene
314-00527/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions del Cos 
de Mossos d’Esquadra en suport, auxili i col·laboració amb la Inspecció de Treball 
de Catalunya el 2017
314-00528/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de cossos 
policials en col·laboració amb la Inspecció de Treball de Catalunya
314-00529/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de col·laboració i 
els reglaments articulats entre el Cos de Mossos d’Esquadra i la Inspecció de Tre-
ball de Catalunya per a desenvolupar l’article 16.7 de la Llei de l’Estat 23/2015, or-
denadora del sistema d’inspecció de treball i seguretat social
314-00530/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna unitat policial 
dels Mossos d’Esquadra especialitzada en la lluita contra els delictes relatius als 
treballadors i la seguretat social
314-00531/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions aplicades a 
les empreses del sector carni per l’ús de cooperatives de treball associat de manera 
fraudulenta i per l’incompliment del conveni laboral
314-00532/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments amb 
relació al contracte programa de serveis socials en data del 31 d’agost de 2017
314-00533/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments amb 
relació al contracte programa de serveis socials en data del 31 de desembre de 2017
314-00534/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament públic dels centres 
d’atenció a la gent gran entre els anys 2012 i 2017
314-00535/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost mitjà d’una plaça residencial 
ocupada en règim de col·laboració i el d’una plaça diürna entre els anys 2012 i 2017
314-00536/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places de formació pro-
fessional específica per a persones amb discapacitat
314-00537/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques de 
residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017
314-00538/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades 
de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017
314-00539/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques 
de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de 
Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017
314-00540/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades 
de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de 
Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017
314-00541/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques de 
residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017
314-00542/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades 
de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017
314-00543/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que 
treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran
314-00544/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades 
de centres oberts a cada província
314-00545/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades 
de centres oberts a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i San-
ta Coloma de Gramenet
314-00546/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades 
de centres oberts al Baix Llobregat
314-00547/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a residències 
de grans dependents a cada província
314-00548/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a residències 
de grans dependents a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i 
Santa Coloma de Gramenet
314-00549/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a residències 
de grans dependents al Baix Llobregat
314-00550/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació 
de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el progra-
ma individual d’atenció
314-00551/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació 
de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el progra-
ma individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs 
i Santa Coloma de Gramenet
314-00552/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació 
de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el programa 
individual d’atenció al Baix Llobregat
314-00553/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 90



BOPC 29
2 de març de 2018

Taula de contingut 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació 
de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració 
o el programa individual d’atenció
314-00554/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació 
de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració 
o el programa individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 
de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
314-00555/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació 
de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració 
o el programa individual d’atenció al Baix Llobregat
314-00556/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les prestacions per de-
pendència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari
314-00557/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les prestacions per 
dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari a l’Hos-
pitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
314-00558/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les prestacions per 
dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari al Baix 
Llobregat
314-00559/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que 
treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran
314-00560/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents que hi ha 
en cada residència pública
314-00561/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes d’arrelament per a 
immigrants en procés de regularització
314-00562/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de l’Agència Ca-
talana de l’Habitatge a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i 
Santa Coloma de Gramenet
314-00563/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de l’Agència Cata-
lana de l’Habitatge al Baix Llobregat
314-00564/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de l’Agència Cata-
lana de l’Habitatge a les províncies de Tarragona, Lleida i Girona
314-00565/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi sobre el 
valor econòmic del treball domèstic i de cura d’infants, gent gran i dependents
314-00566/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 98
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes elaborats per a incen-
tivar les bones pràctiques en gestió del temps i d’impuls del teletreball a les empreses
314-00567/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control i san-
ció establerts per a garantir el compliment de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de 
dones i homes
314-00568/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de la perspectiva 
de gènere en les actuacions de la Inspecció de Treball
314-00569/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de cooperació in-
terinstitucional creats per a impulsar la transversalitat de gènere
314-00570/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de formació per a 
afavorir la implicació de les famílies en la coeducació dels fills
314-00571/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació i col-
laboració interdepartamentals establerts per a impulsar la transversalitat de gènere
314-00572/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de prevenció i actua-
ció davant la violència masclista a l’esport
314-00573/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que han rebut el 
distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes 
en el treball
314-00574/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes integrals per a do-
nes en situació de precarietat econòmica i risc d’exclusió social
314-00575/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència salarial establerta en 
funció de l’alçada de les dones contractades com a personal d’atenció al públic
314-00576/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la diferència salarial establerta 
en funció de l’alçada de les dones contravé al model de relacions entre persones 
igualitari
314-00577/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment dels plans d’igualtat 
empresarials pel que fa a la diferència salarial establerta en funció de l’alçada de 
les dones
314-00578/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció d’un pla d’acció per al 
foment de la igualtat en el treball davant la diferència salarial establerta en funció 
de l’alçada de les dones
314-00579/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a po-
sar fi a pràctiques discriminatòries com la diferència salarial establerta en funció 
de l’alçada de les dones
314-00580/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 106



BOPC 29
2 de març de 2018

Taula de contingut 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de sancionar les empre-
ses que estableixen diferències salarials en funció de l’alçada de les dones
314-00581/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb què s’han de 
recarregar les bateries dels braçalets GPS que s’usen per a controlar els condem-
nats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere
314-00582/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius alternatius als bra-
çalets GPS que s’usen per a controlar els condemnats per delictes d’agressió se-
xual o violència de gènere
314-00583/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la segu-
retat de les víctimes d’agressió sexual o violència de gènere quan el braçalet GPS 
de control dels condemnats es queda sense bateria
314-00584/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de braçalets GPS de control 
de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que s’han col·locat 
durant el 2016 i el 2017
314-00585/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de braçalets GPS de 
control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que 
estan en servei
314-00586/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de braçalets GPS de 
control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que 
s’han comprat durant el 2016 i el 2017
314-00587/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de reincidència de con-
demnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duien braçalets 
GPS de control
314-00588/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre el jutjat i els 
Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del control dels condemnats per 
delictes d’agressió sexual o violència de gènere amb braçalets GPS
314-00589/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes de control dels con-
demnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duen braçalets GPS
314-00590/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la xarxa secundària 
del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2017
314-00591/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la xarxa secundària 
del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2016
314-00592/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la xarxa secundària 
del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2015
314-00593/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 114
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la xarxa secundària 
del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2014
314-00594/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llaços grocs que hi ha a l’Ins-
titut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-00595/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neutralitat política als centres 
públics d’educació
314-00596/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha adoctrinament a l’Institut 
Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-00597/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir la neutralitat política a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental)
314-00598/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions amb el Mi-
nisteri de Foment amb relació a l’estació intermodal de Reus (Baix Camp) durant 
l’onzena legislatura
314-00599/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió amb el Ministeri 
de Foment amb relació a l’estació intermodal de Reus (Baix Camp)
314-00600/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de millorament de 
la seguretat a la carretera B-124 entre Sabadell i Sant Llorenç Savall
314-00601/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres de modernit-
zació de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt Urgell, de Tàrrega, s’hagin 
fet sense cap informe d’impacte ambiental o urbanístic
314-00602/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres de modernit-
zació de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt Urgell, de Tàrrega, s’hagin 
fet sense la supervisió tècnica ambiental preceptiva
314-00603/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres de modernit-
zació de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt Urgell, de Tàrrega, es facin 
en espais naturals protegits
314-00604/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions empreses per l’Agència 
Catalana de l’Aigua amb relació a la manca de cabal del riu Ondara i a les captaci-
ons que fan algunes comunitats de regants amb concessions antigues
314-00605/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que van destrossar 
la replantació impulsada per l’Ajuntament de Tàrrega (Urgell) i el Grup d’Ecologia i 
Medi Ambient al riu Ondara
314-00606/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 123
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reclamació del Grup d’Ecologia i 
Medi Ambient de Tàrrega (Urgell) amb relació a la vigència del Pla especial de pro-
tecció del medi natural i del paisatge, dels espais naturals protegits de la Plana de 
Lleida, pel que fa al riu Ondara
314-00607/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import assignat a la Generalitat en 
el conveni de col·laboració amb el Ministeri de Foment per al lloguer, la rehabilitació 
i la regeneració i renovació urbanes
314-00608/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de la partida pressupos-
tària assignada a la Generalitat en compliment del conveni de col·laboració amb el 
Ministeri de Foment durant el 2017
314-00609/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import final pressupostat per a 
l’execució del paquet de mesures destinat a la construcció de noves promocions 
d’habitatges protegits i a incrementar la compra de pisos a bancs
314-00610/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del paquet de 
mesures destinat a la construcció de noves promocions d’habitatges protegits i a 
incrementar la compra de pisos a bancs
314-00611/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat en compliment 
del conveni de col·laboració amb el Ministeri de Foment per al lloguer, la rehabilitació 
i la regeneració i renovació urbanes en el període 2013-2016
314-00612/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import executat en compliment del 
conveni de col·laboració amb el Ministeri de Foment per al lloguer, la rehabilitació i 
la regeneració i renovació urbanes en el període 2013-2016
314-00613/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que do-
minen l’anglès a primària i a secundària
314-00614/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que no 
dominen l’anglès a primària i a secundària
314-00615/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes 
de les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’anglès
314-00616/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes 
de les escoles oficials d’idiomes per als cursos de francès
314-00617/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes 
de les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’alemany
314-00618/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes 
de les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’italià
314-00619/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 131
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes 
de les escoles oficials d’idiomes per als cursos de xinès
314-00620/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matri-
culació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’anglès
314-00621/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matri-
culació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos de francès
314-00622/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matri-
culació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’alemany
314-00623/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matri-
culació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’italià
314-00624/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matri-
culació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos de xinès
314-00625/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors d’anglès 
en els centres educatius
314-00626/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents amb domi-
ni de l’anglès que hagin impartit matèries no lingüístiques en anglès en els centres 
educatius
314-00627/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a fomentar 
l’aprenentatge de les llengües estrangeres
314-00628/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents que han 
rebut cursos de formació permanent de l’oferta pública per al domini de l’anglès
314-00629/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que formen 
part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de 
llengües estrangeres
314-00630/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’estan 
beneficiant del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements 
de llengües estrangeres
314-00631/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents que han re-
but una formació específica del Programa experimental de suport a la certificació 
dels coneixements de llengües estrangeres
314-00632/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a estimular la 
motivació i el rendiment dels alumnes en les matèries de llengües estrangeres
314-00633/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 139
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats pel brot de 
gastroenteritis aguda en hotels de la Cerdanya
314-00634/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del brot de gastroenteritis 
aguda en hotels de la Cerdanya
314-00635/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació 
al brot de gastroenteritis aguda en hotels de la Cerdanya
314-00636/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 140
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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 els 
canvis en la governança de la Corporació els darrers mesos
325-00002/12

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 1359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

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. 325-00002/12 sobre quins canvis, amb 
motius i criteris, s’han realitzat a la governança de la Corporació en els darrers me-
sos, presentada pel diputat senyor David Pérez Ibáñez del grup parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar 

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 Llinares ha estat nomenat vicepresident del Consell de Govern atès 
que, per renúncia de la Sra. Núria Llorach i Boladeras, el càrrec de la vicepresidèn-
cia del Consell de Govern de la CCMA es trobava vacant.

Així mateix, i com ja s’ha informat en el si de la Comissió de Control del Par-
lament de Catalunya durant l’anterior legislatura, la vicepresidència del Consell de 
Govern assumeix les funcions de la presidència en virtut del que preveu concreta-
ment l’article 13 bis de la Llei 11/2017, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, i el règim jurídic dels òrgans col·legiats que preveuen els arti-
cles 13 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya.

Així mateix, mitjançant acord del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals de 17 de gener de 2018 i d’acord amb el que preveu el 
Reglament de funcionament intern del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, la Sra. Núria Llorach i Boladeras ha estat nomenada 
consellera secretària del Consell de Govern, atès que, per renúncia de la Sra. Rita 
Marzoa Font, el càrrec de la secretaria del Consell de Govern de la CCMA es tro-
bava vacant.

Barcelona, 22 de febrer de 2018
Brauli Duart i Llinares, 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 el 
nombre de places i recursos de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència que es destinen als menors estrangers no 
acompanyats
311-00106/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 1058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 estableix l’article 160 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places i recursos de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència es destinen als menors estrangers no acompanyats?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de menors estrangers no acompanyats que esperen plaça als 
centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
311-00107/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 1059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 estableix l’article 160 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quants menors estrangers no acompanyats esperen una plaça als centres de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
condicions en què es troben els menors estrangers no acompanyats 
que esperen plaça als centres de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència
311-00108/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 1060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 estableix l’article 160 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quines condicions es troben els menors estrangers no acompanyats mentre 

esperen una plaça als centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència i quin tipus d’atenció se’ls dóna?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de 
xoc de reducció de les llistes d’espera d’intervencions hospitalàries
311-00109/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 1061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 estableix l’article 160 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– 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, 16 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures per a reduir llistes d’espera de les intervencions 
quirúrgiques i de les visites als metges especialistes
311-00110/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 1062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 estableix l’article 160 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures seguiran fent per a reduir les llistes d’espera de les interven-

cions quirúrgiques i de visites a especialistes?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
subcontractació del cobrament dels serveis mèdics prestats a 
estrangers a l’empresa International Care Patient Assistance
311-00111/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Segons informa el diari El País, els hospitals catalans tenen subcontractada una 
empresa que els gestiona el cobrament dels serveis mèdics realitzats als estrangers. 
Segons ens consta, International Care Patient Assistance (ICPA, fins a l’any 2012 
anomenada Gestitursa) gestiona aquests cobraments, i l’hospital percep una terce-
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ra part del que paga el turista. És a dir, de cada tres euros que paga el turista, un 
euro és destinat a l’assistència i dos a l’empresa que ho gestiona. La notícia utilitza 
d’exemple l’Hospital de Mar, afirmant que l’any 2017 va facturar a 1.616 turistes, 
percebent 852.000 euros, mentre que els turistes van pagar 1.805.000 euros. En la 
mateixa línia utilitza un exemple similar a l’hospital de Sant Pau.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Tenia coneixement d’aquesta situació la Conselleria de Salut?
– Quins hospitals tenen subcontractada aquesta empresa?
– Quins hospitals tenen subcontractada una altra empresa externa de cobrament 

als turistes?
– Quants diners es van cobrar per assistència mèdica als turistes als hospitals 

públics catalans l’any 2017? Quina part va ser destinada als serveis assistencials i 
quina al procés de cobrament?

– Quins hospitals tenen un cànon pactat amb l’empresa privada i quins no? És a 
dir, qui regula el marge que cobra l’empresa externa de cobrament? És lliure?

– Ha realitzat la Generalitat de Catalunya alguna gestió per evitar que els turistes 
paguin tres vegades el cost de l’assistència sanitària?

– Quin és el protocol de funcionament?
– Quants pacients estrangers van ser atesos a Catalunya als quals se’ls va factu-

rar l’assistència? Ens ho poden desagregar per hospitals?
– Hi ha hagut queixes de pacients pel cost del servei mèdic facturat? Ens poden 

facilitar detalls?
– Hi ha hagut algun cas on no s’hagi acceptat al pacient la tarja sanitària euro-

pea? Ens poden facilitar els llocs i la procedència del pacient?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
universitats que no exigiran el nivell B2 d’anglès el curs 2017-2018
311-00112/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, Diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines Universitats catalanes no exigiran el nivell B2 d’anglès durant el curs 

2017-2018?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’alumnes universitaris que tenen el nivell B2 d’anglès
311-00113/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el número total d’universitaris que tenen en aquest moment el nivell 

B2 d’anglès a cada Universitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’alumnes universitaris que tenen el nivell B2 d’anglès, per 
universitats i per graus
311-00114/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre d’alumnes que tenen el nivell B2 d’anglès per cada univer-

sitat catalana i per cada grau?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions previstes perquè els alumnes universitaris tinguin el nivell 
B2 d’anglès en acabar el grau
311-00115/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió de la Conselleria per tal d’aconseguir que tots els alumnes 

universitaris tinguin el nivell B2 d’anglès al finalitzar el grau?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de treballadors sanitaris de l’Hospital Sant Joan, de 
Reus (Baix Camp), afectats per sarna que van estar de baixa per 
contingència comuna i els que ho van estar per la mútua del treball
311-00116/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Dels 35 treballadors sanitaris afectats per sarna dintre de l’Hospital de Reus, 

quants d’aquests van estar de baixa per contingència comuna i quants per la mútua 
del treball?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de treballadors sanitaris de l’Hospital Sant Joan, de Reus 
(Baix Camp), afectats per sarna que van demanar la baixa per salut 
ocupacional
311-00117/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Dels 35 treballadors sanitaris afectats per sarna dintre de l’Hospital de Reus, 

quants d’aquests varen demanar la baixa a salut ocupacional?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es va 
negar la baixa laboral a algun treballador sanitari de l’Hospital Sant 
Joan, de Reus (Baix Camp), afectat per sarna
311-00118/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Si hi va haver algun treballador afectat pel malestar de la infestació provocada 

per la sarna dintre de l’Hospital de Reus al qual no se li va autoritzar la seva baixa 
laboral?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute 
amb els ajuntaments amb relació al contracte programa de serveis 
socials en data del 31 d’agost de 2017
311-00119/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A data 31 d’agost de 2017, quin és el deute pendent que té la Generalitat amb 

cadascun dels ajuntaments de Catalunya en relació a la transferència del contracte 
programa de serveis socials?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute 
amb els ajuntaments amb relació al contracte programa de serveis 
socials en data del 31 de desembre de 2017
311-00120/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A data 31 de desembre de 2017, quin és el deute pendent que té la Generalitat 

amb cadascun dels ajuntaments de Catalunya en relació a la transferència del con-
tracte programa de serveis socials?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
finançament públic dels centres d’atenció a la gent gran entre els 
anys 2012 i 2017
311-00121/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el finançament públic per als centres d’atenció a la gent gran? 

Es demana la informació desglossada per places d’atenció residencial i diürna i per 
anys del 2012 al 2017 (ambdós inclosos).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
mitjà d’una plaça residencial ocupada en règim de col·laboració i el 
d’una plaça diürna entre els anys 2012 i 2017
311-00122/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el cost mitjà d’una plaça residencial ocupada en règim de col·laboració 

i una plaça diürna? Es demana la informació desglossada per anys del 2012 al 2017 
(ambdós inclosos) i pels diferents tipus de titularitat (mercantil, sense afany de lucre, 
administració local, Generalitat i altres administracions).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oferta 
de places de formació professional específica per a persones amb 
discapacitat
311-00123/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Quina és l’oferta actual de Formació Professional específica per a persones 

amb discapacitat que existeix a Catalunya?
2. Quantes places s’ofereixen a la Formació Professional per a persones amb dis-

capacitat?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de places públiques de residència per a gent gran entre el 
2011 i el 2017
311-00124/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places públiques de residència per a la gent gran existeixen? Es dema-

na la informació desglossada per cadascuna de les províncies catalanes i per anys 
del 2011 al 2017 (ambdós inclosos).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de places concertades de residència per a gent gran entre el 
2011 i el 2017
311-00125/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places concertades de residència per a la gent gran existeixen? Es de-

mana la informació desglossada per cadascuna de les províncies catalanes i per anys 
del 2011 al 2017 (ambdós inclosos).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de places públiques de residència per a gent gran a 
l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa 
Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017
311-00126/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places públiques de residència per a la gent gran existeixen? Es de-

mana la informació desglossada per anys del 2011 al 2017 (ambdós inclosos) i pels 
següents municipis: 

– L’Hospitalet de Llobregat
– Badalona
– Sant Adrià de Besòs
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– Santa Coloma de Gramenet

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de places concertades de residència per a gent gran a 
l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa 
Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017
311-00127/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places concertades de residència per a la gent gran existeixen? Es de-

mana la informació desglossada per anys del 2011 al 2017 (ambdós inclosos) i pels 
següents municipis: 

– L’Hospitalet de Llobregat
– Badalona
– Sant Adrià de Besòs
– Santa Coloma de Gramenet

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de places públiques de residència per a gent gran al Baix 
Llobregat entre el 2011 i el 2017
311-00128/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places públiques de residència per a la gent gran existeixen a la co-

marca del Baix Llobregat? Es demana la informació desglossada per municipi i per 
anys del 2011 al 2017 (ambdós inclosos).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de places concertades de residència per a gent gran al Baix 
Llobregat entre el 2011 i el 2017
311-00129/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places concertades de residència per a la gent gran existeixen a la co-

marca del Baix Llobregat? Es demana la informació desglossada per municipi i per 
anys del 2011 al 2017 (ambdós inclosos).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de professionals que treballen en cadascuna de les 
residències públiques per a gent gran
311-00130/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quants professionals treballen en cadascuna de les residències públiques per a 
la gent gran a Catalunya? Es demana la informació desglossada per residència i per 
categoria laboral.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de places concertades de centres oberts a cada província
311-00131/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de centres oberts té concertades el Govern a cadascuna de les 

províncies catalanes?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de places concertades de centres oberts a l’Hospitalet 
de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de 
Gramenet
311-00132/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de centres oberts té concertades el Govern als següents muni-

cipis?
– L’Hospitalet de Llobregat
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– Badalona
– Sant Adrià de Besòs
– Santa Coloma de Gramenet

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de places concertades de centres oberts al Baix Llobregat
311-00133/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Quantes places de centres oberts té concertades el Govern a la comarca del Baix 

Llobregat? Es demana la informació desglossada per municipi.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista 
d’espera per a residències de grans dependents a cada província
311-00134/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la llista d’espera per a residències de grans dependents a cadascuna 

de les províncies catalanes?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
llista d’espera per a residències de grans dependents a l’Hospitalet 
de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de 
Gramenet
311-00135/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la llista d’espera per a residències de grans dependents als següents 

municipis?
– L’Hospitalet de Llobregat
– Badalona
– Sant Adrià de Besòs
– Santa Coloma de Gramenet

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista 
d’espera per a residències de grans dependents al Baix Llobregat
311-00136/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la llista d’espera per a residències de grans dependents a la comarca 

del Baix Llobregat? Es demana la informació desglossada per municipi.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones en situació de dependència que reben les 
prestacions o que esperen la valoració o el programa individual 
d’atenció
311-00137/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació desglossada per cadascuna de les províncies catalanes.
– Quantes persones hi ha actualment rebent les ajudes o prestacions correspo-

nents? Desglossat per tipologia de la prestació.
– Quantes persones hi ha actualment en espera de la valoració?
– Quantes persones hi ha actualment amb la valoració en dret realitzada i en es-

pera del dictamen o PIA (Programa Individual d’Atenció)? Quantes d’aquestes es 
troben fora de termini?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones en situació de dependència que reben les 
prestacions o que esperen la valoració o el programa individual 
d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i 
Santa Coloma de Gramenet
311-00138/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació pels municipis de L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 

de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, desglossada per cadascun dels municipis.
– Quantes persones hi ha actualment rebent les ajudes o prestacions correspo-

nents? Desglossat per tipologia de la prestació.
– Quantes persones hi ha actualment en espera de la valoració?
– Quantes persones hi ha actualment amb la valoració en dret realitzada i en es-

pera del dictamen o PIA (Programa Individual d’Atenció)? Quantes d’aquestes es 
troben fora de termini?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones en situació de dependència que reben les 
prestacions o que esperen la valoració o el programa individual 
d’atenció al Baix Llobregat
311-00139/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació sobre la comarca del Baix Llobregat, desglossada per municipis.
– Quantes persones hi ha actualment rebent les ajudes o prestacions correspo-

nents? Desglossat per tipologia de la prestació.
– Quantes persones hi ha actualment en espera de la valoració?
– Quantes persones hi ha actualment amb la valoració en dret realitzada i en es-

pera del dictamen o PIA (Programa Individual d’Atenció)? Quantes d’aquestes es 
troben fora de termini?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones en situació de dependència que han mort 
mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa 
individual d’atenció
311-00140/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació desglossada per cadascuna de les províncies catalanes.
– Quantes persones han mort en espera de valoració per rebre la prestació cor-

responent? Desglossat per anys del 2013 al 2017 (ambdós inclosos).
– Quantes persones han mort amb la valoració en dret realitzada i en espera de 

dictamen o PIA (Programa Individual d’Atenció)? Desglossat per anys del 2013 al 
2017 (ambdós inclosos).

– Quantes persones han mort amb el PIA elaborat i en llista d’espera per rebre la 
prestació? Desglossat per anys del 2013 al 2017 (ambdós inclosos).

– Quines mesures ha pres el govern per disminuir els terminis d’espera?
– Quins són els motius d’aquests terminis d’espera?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones en situació de dependència que han mort 
mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa 
individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 
de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
311-00141/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació pels municipis de L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 

de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, desglossada per cadascun dels municipis.
– Quantes persones han mort en espera de valoració per rebre la prestació cor-

responent? Desglossat per anys del 2013 al 2017 (ambdós inclosos).
– Quantes persones han mort amb la valoració en dret realitzada i en espera de 

dictamen o PIA (Programa Individual d’Atenció)? Desglossat per anys del 2013 al 
2017 (ambdós inclosos).

– Quantes persones han mort amb el PIA elaborat i en llista d’espera per rebre la 
prestació? Desglossat per anys del 2013 al 2017 (ambdós inclosos).

– Quines mesures ha pres el govern per disminuir els terminis d’espera?
– Quins són els motius d’aquests terminis d’espera?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones en situació de dependència que han mort 
mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa 
individual d’atenció al Baix Llobregat
311-00142/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació sobre la comarca del Baix Llobregat, desglossada per municipis.
– Quantes persones han mort en espera de valoració per rebre la prestació cor-

responent? Desglossat per anys del 2013 al 2017 (ambdós inclosos).
– Quantes persones han mort amb la valoració en dret realitzada i en espera de 

dictamen o PIA (Programa Individual d’Atenció)? Desglossat per anys del 2013 al 
2017 (ambdós inclosos).

– Quantes persones han mort amb el PIA elaborat i en llista d’espera per rebre la 
prestació? Desglossat per anys del 2013 al 2017 (ambdós inclosos).



BOPC 29
2 de març de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 40

– Quines mesures ha pres el govern per disminuir els terminis d’espera?
– Quins són els motius d’aquests terminis d’espera?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
de les prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat 
per defunció del beneficiari
311-00143/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació desglossada per cadascuna de les províncies catalanes.
– Quin és l’import total de les prestacions reconegudes que no han estat abona-

des per defunció del beneficiari abans d’haver-se iniciat el pagament de la prestació?
– Quins mecanismes s’han establert per abonar els imports reportats i no abonats 

als legítims hereus dels beneficiaris?
– Quantes d’aquestes ajudes i per quin import total han estat abonats als legítims 

hereus dels beneficiaris morts?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
de les prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat 
per defunció del beneficiari a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, 
Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
311-00144/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació pels municipis de L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 

de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, desglossada per cadascun dels municipis.
– Quin és l’import total de les prestacions reconegudes que no han estat abona-

des per defunció del beneficiari abans d’haver-se iniciat el pagament de la prestació?
– Quins mecanismes s’han establert per abonar els imports reportats i no abonats 

als legítims hereus dels beneficiaris?
– Quantes d’aquestes ajudes i per quin import total han estat abonats als legítims 

hereus dels beneficiaris morts?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
de les prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat 
per defunció del beneficiari al Baix Llobregat
311-00145/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació sobre la comarca del Baix Llobregat, desglossada per municipis.
– Quin és l’import total de les prestacions reconegudes que no han estat abona-

des per defunció del beneficiari abans d’haver-se iniciat el pagament de la prestació?
– Quins mecanismes s’han establert per abonar els imports reportats i no abonats 

als legítims hereus dels beneficiaris?
– Quantes d’aquestes ajudes i per quin import total han estat abonats als legítims 

hereus dels beneficiaris morts?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de professionals que treballen en cadascuna de les 
residències públiques per a gent gran
311-00146/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants professionals treballen en cadascuna de les residències de titularitat pú-

blica per a la gent gran de gestió directa i indirecta de la Generalitat a Catalunya? Es 
demana la informació desglossada per residència i categoria laboral.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de residents que hi ha en cada residència pública
311-00147/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants residents hi ha en cada residència pública de Catalunya de gestió direc-

ta i indirecta? Es demana la informació desglossada per grau de dependència.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
informes d’arrelament per a immigrants en procés de regularització
311-00148/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
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 relación a los informes de arraigo que el Departamento de Bienestar social y 
familias de la Generalitat de Catalunya emite a los inmigrantes que desean regula-
rizar su situación administrativa de residencia en España.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1) ¿Cuántos informes se han emitido anualmente en cada municipio desde 2011 

hasta 2017 (ambos incluidos)? Se solicita la información desglosada por año y por 
municipio.

2) ¿Cuántos informes negativos se han emitido anualmente en cada municipio 
desde 2011 hasta 2017 (ambos incluidos)? Se solicita la información desglosada por 
año y por municipio.

3) ¿Cuáles son los motivos de dichas calificaciones negativas? Se solicita la in-
formación desglosada por año, por municipio y por razón de la calificación.

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge a l’Hospitalet 
de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de 
Gramenet
311-00149/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació pels municipis de L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 

de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, desglossada per cadascun dels municipis.
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– Quants habitatges té en propietat l’Agència Catalana de l’Habitatge a aquests 
municipis?

– D’aquests habitatges, quants estan buits, quants ocupats en règim de lloguer i 
quants ocupats il·legalment?

– En quin estat de manteniment estan els pisos propietat de l’Agència Catalana 
de l’Habitatge a aquests municipis?

– En quin estat de manteniment estan els edificis on estan situats aquests pisos?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge al Baix Llobregat
311-00150/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació sobre la comarca del Baix Llobregat, desglossada per municipis.
– Quants habitatges té en propietat l’Agència Catalana de l’Habitatge a aquests 

municipis?
– D’aquests habitatges, quants estan buits, quants ocupats en règim de lloguer i 

quants ocupats il·legalment?
– En quin estat de manteniment estan els pisos propietat de l’Agència Catalana 

de l’Habitatge a aquests municipis?
– En quin estat de manteniment estan els edificis on estan situats aquests pisos?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge a les províncies de 
Tarragona, Lleida i Girona
311-00151/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 29
2 de març de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 45 

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

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació per les províncies de Tarragona, Lleida i Girona, desglossada per 

municipis.
– Quants habitatges té en propietat l’Agència Catalana de l’Habitatge a cada pro-

víncia?
– D’aquests habitatges, quants estan buits, quants ocupats en règim de lloguer i 

quants ocupats il·legalment?
– En quin estat de manteniment estan els pisos propietat de l’Agència Catalana 

de l’Habitatge a cada província?
– En quin estat de manteniment estan els edificis on estan situats aquests pisos?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració d’un estudi sobre el valor econòmic del treball domèstic i 
de cura d’infants, gent gran i dependents
311-00152/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación con el artículo 31.1 de la Ley 17/2015 de igualdad efectiva de muje-

res y hombres.
– Desde la entrada en vigor de la Ley, ¿se ha elaborado algún estudio para dar 

a conocer estimaciones del valor económico del trabajo doméstico y de cuidado de 
niños, personas mayores o dependientes hecho en Cataluña, tal como dispone el ci-
tado artículo?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs



BOPC 29
2 de març de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
programes elaborats per a incentivar les bones pràctiques en gestió 
del temps i d’impuls del teletreball a les empreses
311-00153/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación con el artículo 46.d de la Ley 17/2015 de igualdad efectiva de muje-

res y hombres.
– Desde la entrada en vigor de la Ley, ¿qué programas de apoyo se han elaborado 

para incentivar las buenas prácticas en materia de gestión del tiempo y del trabajo, y 
de impulso del teletrabajo, en las empresas en general y en las pequeñas y medianas 
empresas en particular?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
els mecanismes de control i sanció establerts per a garantir el 
compliment de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
311-00154/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’article 7.3.c de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.
– Quins mecanismes de control i sanció per garantir el compliment de la llei 

s’han establert?



BOPC 29
2 de març de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 47 

– En cas negatiu, quan preveu el Govern de la Generalitat la creació d’aquests 
mecanismes?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
incorporació de la perspectiva de gènere en les actuacions de la 
Inspecció de Treball
311-00155/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’article 42 de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.
– Ha incorporat la Inspecció de Treball de Catalunya la perspectiva de gènere en 

les seves actuacions? En cas afirmatiu, com s’ha incorporat?
– En cas negatiu, quan preveu el Govern de la Generalitat incorporar-la?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
mecanismes de cooperació interinstitucional creats per a impulsar la 
transversalitat de gènere
311-00156/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’article 7.3.b de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.
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– Quins mecanismes de cooperació interinstitucional s’han creat per traslladar 
l’impuls de la transversalitat de gènere a la resta de d’administracions, agents socials 
i universitats?

– En cas negatiu, quan preveu crear-los el Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
programes de formació per a afavorir la implicació de les famílies en 
la coeducació dels fills
311-00157/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’article 47.c.3 de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.
– Quins programes de formació s’han impulsat per afavorir la implicació de les 

famílies en la coeducació dels fills i per promoure la participació i corresponsabilit-
zació de pares i mares en l’educació i cura dels fills?

– En cas negatiu, quan preveu el Govern de la Generalitat crear aquests progra-
mes de formació?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
mecanismes de coordinació i col·laboració interdepartamentals 
establerts per a impulsar la transversalitat de gènere
311-00158/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’article 7.3.a de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.
– Quins mecanismes interns de col·laboració i coordinació interdepartamental 

s’han establert per impulsar la transversalitat de gènere en l’àmbit de les matèries 
de la seva competència?

– En cas negatiu, quan preveu el Govern de la Generalitat la seva creació?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
protocols de prevenció i actuació davant la violència masclista a 
l’esport
311-00159/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación con el artículo 30.1.d de la Ley 17/2015 de igualdad efectiva de muje-

res y hombres, que establece la elaboración de protocolos y mecanismos de preven-
ción y actuación ante la violencia machista en la práctica deportiva y en el deporte 
en general.

– ¿Qué protocolos ha elaborado el Govern de la Generalitat para dar cumplimi-
ento al mandato de este artículo?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
empreses que han rebut el distintiu d’excel·lència empresarial en 
matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball
311-00160/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 segon
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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 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 con el artículo 35 de la Ley 17/2015 de igualdad efectiva de mujeres 

y hombres.
– Desde la entrada en vigor de la Ley, ¿a qué empresas se ha otorgado el distin-

tivo catalán de excelencia empresarial en materia de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en el trabajo?

– En caso negativo, ¿por qué motivos no se ha otorgado ninguna de las citadas 
distinciones?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
els programes integrals per a dones en situació de precarietat 
econòmica i risc d’exclusió social
311-00161/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Al amparo del artículo 47.a.2º de la Ley 17/2015 de igualdad efectiva de mujeres 

y hombres, y para hacer efectivos los principios 1º y 6º del artículo 3 de dicha ley.
– ¿Qué programas integrales se han diseñado para mujeres en situación de pre-

cariedad económica y riesgo de exclusión social?
– ¿Cuántos de ellos se han elaborado en relación con mujeres inmigrantes o per-

tenecientes a minorías étnicas?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
actual de desenvolupament del Pla interdepartamental d’acció i 
interacció social i sanitària
311-00162/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Blanca Victoria Navarro Pacheco, 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: 
– ¿Cuál es el estado actual de desarrollo del Plan Interdepartamental de Aten-

ción e Interacción Social y Sanitaria (PIAISS)?
– En relación a los siguientes proyectos ligados al PIAISS, ¿cuál es su grado de 

implementación?
– Proyectos funcionales.
– Proyectos de apoyo y transversales.
– Proyectos territoriales.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
periodicitat amb què s’han de recarregar les bateries dels braçalets 
GPS que s’usen per a controlar els condemnats per delictes 
d’agressió sexual o violència de gènere
311-00163/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.
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– ¿Con qué periodicidad debe recargarse dicha batería?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
dispositius alternatius als braçalets GPS que s’usen per a controlar 
els condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere
311-00164/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– ¿Existe en el mercado algún tipo de dispositivo alternativo al de batería con 
recarga que pueda ser considerado de mayor seguridad para la víctima?

– En caso afirmativo, ¿cuál es la razón por la que se siguen utilizando los dispo-
sitivos con batería de recarga?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a garantir la seguretat de les víctimes d’agressió 
sexual o violència de gènere quan el braçalet GPS de control dels 
condemnats es queda sense bateria
311-00165/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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, 
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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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– ¿Qué medidas ha tomado el Govern de la Generalitat hasta la fecha para garan-
tizar la seguridad y protección de las víctimas en los casos en los que el dispositivo 
se queda sin batería y no se recarga?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes 
d’agressió sexual o violència de gènere que s’han col·locat durant el 
2016 i el 2017
311-00166/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– ¿Cuántas pulseras de este tipo se han colocado en Cataluña durante los años 
2016 y 2017? Se solicita la información desglosada por cada una de las provincias.

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes 
d’agressió sexual o violència de gènere que estan en servei
311-00167/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a 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 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– ¿Cuántas pulseras de este tipo se encuentran actualmente en servicio en Cata-
luña? Se solicita la información desglosada por cada una de las provincias.

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes 
d’agressió sexual o violència de gènere que s’han comprat durant el 
2016 i el 2017
311-00168/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– ¿Cuántas pulseras ha adquirido el Govern de la Generalitat durante los años 
2016 y 2017? ¿Qué coste ha supuesto la adquisición de las mismas?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
casos de reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual 
o violència de gènere que duien braçalets GPS de control
311-00169/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– De los casos en los que se han colocado estas pulseras a personas condenadas 
por agresión sexual o por violencia de género, ¿cuántos casos de reincidencia se han 
dado durante su uso? ¿Cuáles son las causas por las que se han dado estas reinciden-
cias a pesar de los dispositivos?

– ¿Qué medidas ha adoptado el Govern de la Generalitat para evitar que se den 
otros casos de reincidencia, especialmente con personas condenadas por agresión 
sexual y/o violencia de género, a pesar del uso de pulseras GPS?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
coordinació entre el jutjat i els Mossos d’Esquadra per a garantir el 
funcionament del control dels condemnats per delictes d’agressió 
sexual o violència de gènere amb braçalets GPS
311-00170/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
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En relación a los dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 
algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– En el momento de instalación de las pulseras, ¿qué medidas se adoptan en cu-
anto a la coordinación entre el juzgado y los Mossos d’Esquadra para garantizar el 
correcto funcionamiento de la medida?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
informes de control dels condemnats per delictes d’agressió sexual o 
violència de gènere que duen braçalets GPS
311-00171/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– Los informes sobre control del condenado, ¿quién los realiza? ¿Qué datos se 
utilizan para su redacción? ¿Con qué periodicidad se elaboran? ¿A qué departamen-
to se remiten? ¿Quién realiza la revisión de los mismos?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la 
concentració parcel·lària corresponent durant el 2017
311-00172/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 1255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La construcción del troncal principal del Canal Segarra Garrigues, que comu-
nica el pantano de Rialb hasta el pantano de l’Albagés, de nueva construcción, son 
obras ejecutadas y finalizadas por el Gobierno de España. Quedando pendiente, 
para posibilitar el riego, la construcción de la red secundaria y la concentración 
parcelaria correspondiente, como competencia exclusiva de la Generalitat de Cata-
lunya.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Correspondiente al ejercicio 2017.
1) Porcentaje ejecutado de concentración parcel·laria.
2) Porcentaje ejecutado de obra en la red secundaria.
3) Cuantía de la obra certificada.
4) Previsión de fecha de finalización de las obres.
5) Porcentaje de superficie de riego en Servicio.
Se solicita la información desglosada por cada uno de los 15 sectores que com-

ponen la superficie total del proyecto.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2018
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la 
concentració parcel·lària corresponent durant el 2016
311-00173/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 1256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La construcción del troncal principal del Canal Segarra Garrigues, que comu-
nica el pantano de Rialb hasta el pantano de l’Albagés, de nueva construcción, son 
obras ejecutadas y finalizadas por el Gobierno de España. Quedando pendiente, 
para posibilitar el riego, la construcción de la red secundaria y la concentración 
parcelaria correspondiente, como competencia exclusiva de la Generalitat de Cata-
lunya.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Correspondiente al ejercicio 2016.
1) Porcentaje ejecutado de concentración parcel·laria.
2) Porcentaje ejecutado de obra en la red secundaria.
3) Cuantía de la obra certificada.
4) Previsión de fecha de finalización de las obres.
5) Porcentaje de superficie de riego en Servicio.
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Se solicita la información desglosada por cada uno de los 15 sectores que com-
ponen la superficie total del proyecto.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2018
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la 
concentració parcel·lària corresponent durant el 2015
311-00174/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 1257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La construcción del troncal principal del Canal Segarra Garrigues, que comu-
nica el pantano de Rialb hasta el pantano de l’Albagés, de nueva construcción, son 
obras ejecutadas y finalizadas por el Gobierno de España. Quedando pendiente, 
para posibilitar el riego, la construcción de la red secundaria y la concentración 
parcelaria correspondiente, como competencia exclusiva de la Generalitat de Cata-
lunya.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Correspondiente al ejercicio 2015.
1) Porcentaje ejecutado de concentración parcel·laria.
2) Porcentaje ejecutado de obra en la red secundaria.
3) Cuantía de la obra certificada.
4) Previsión de fecha de finalización de las obres.
5) Porcentaje de superficie de riego en servicio.
Se solicita la información desglosada por cada uno de los 15 sectores que com-

ponen la superficie total del proyecto.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2018
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs



BOPC 29
2 de març de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 59 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la 
concentració parcel·lària corresponent durant el 2014
311-00175/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 1258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La construcción del troncal principal del Canal Segarra Garrigues, que comu-
nica el pantano de Rialb hasta el pantano de l’Albagés, de nueva construcción, son 
obras ejecutadas y finalizadas por el Gobierno de España. Quedando pendiente, 
para posibilitar el riego, la construcción de la red secundaria y la concentración 
parcelaria correspondiente, como competencia exclusiva de la Generalitat de Cata-
lunya.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Correspondiente al ejercicio 2014.
1) Porcentaje ejecutado de concentración parcel·laria.
2) Porcentaje ejecutado de obra en la red secundaria.
3) Cuantía de la obra certificada.
4) Previsión de fecha de finalización de las obres.
5) Porcentaje de superficie de riego en servicio.
Se solicita la información desglosada por cada uno de los 15 sectores que com-

ponen la superficie total del proyecto.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2018
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
llaços grocs que hi ha a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental)
311-00176/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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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A l’interior del pati i de les instal·lacions de l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona), té un nombre considerable de llaços grocs penjats, tal i com 
es pot observar en la fotografia.

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

litització de l’escola pública?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
neutralitat política als centres públics d’educació
311-00177/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

A l’interior del pati i de les instal·lacions de l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona), té un nombre considerable de llaços grocs penjats, tal i com 
es pot observar en la fotografia.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers a la neutralitat 

política dels centres públics d’educació a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi 
ha adoctrinament a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
311-00178/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

A l’interior del pati i de les instal·lacions de l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona), té un nombre considerable de llaços grocs penjats, tal i com 
es pot observar en la fotografia.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Ensenyament que posicionar-se tan clarament da-

vant d’una posició política que no totes les famílies comparteixen pot ser considerat 
adoctrinament?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir la neutralitat política a l’Institut 
Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
311-00179/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

A l’interior del pati i de les instal·lacions de l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona), té un nombre considerable de llaços grocs penjats, tal i com 
es pot observar en la fotografia.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Ensenyament per tal de garantir la 

neutralitat política de l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les actuacions impulsades per a desplegar la Llei 21/2015, de 
finançament del sistema de transport públic de Catalunya
311-00180/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions ha impulsat el govern per a fer efectiu el desplegament de 

la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’estratègia per a afrontar l’augment abusiu del lloguer i garantir el 
dret d’accés a l’habitatge de lloguer
311-00181/12

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 1311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Susanna Segovia Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’estratègia del Govern per afrontar l’augment abusiu del lloguer a Ca-

talunya i per garantir el dret d’accés a l’habitatge de lloguer en funció dels ingressos 
mitjans de les famílies a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de suspendre la pujada del preu de l’aigua a compte del 
cànon concessional
311-00182/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1353 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Davant la recent sentència del Tribunal Suprem que revoca l’adjudicació d’ATLL  

a Acciona, té previst el Govern de la Generalitat revertir la pujada de l’aigua del 
11,8% a compte del cànons concessional?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el retorn 
a la gestió pública d’Aigües Ter Llobregat
311-00183/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Davant la recent sentència del Tribunal Suprem que revoca l’adjudicació d’ATLL  

a Acciona, quins passos pensa seguir el Govern de la Generalitat per retornar a la 
gestió pública d’ATLL?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de desfer les darreres reformes de l’impost de successions
311-00184/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Catalunya és un dels territoris amb major desigualtat social de la Unió Euro-

pea. Té previst el govern revertir les darreres reformes de l’impost de successions?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera inspecció 
dels serveis territorials i dels veterinaris als delfinaris de Marineland, 
de Palafolls (Maresme), i Aquopolis, de Vila-seca (Tarragonès)
314-00508/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 1048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat 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: 
Atenent la demanda d’alguns grups ecologistes territorials i la seva preocupació 

pel benestar dels dofins a causa de la falta d’informació pública sobre el seu estat, 
– Quan va ser l’última inspecció dels serveis territorials i dels veterinaris de la 

Generalitat als delfinaris de Marineland de Palafolls i Aquopolis de Vila-seca? Quin 
va ser el resultat de l’última inspecció a tots dos delfinaris?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Yolanda López Fernández, David Cid Colomer, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes 
i altes de dofins els darrers cinc anys
314-00509/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 1049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat 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: 
Atenent la demanda d’alguns grups ecologistes territorials i la seva preocupació 

pel benestar dels dofins a causa de la falta d’informació pública sobre el seu estat, 
– Quin nombre de baixes i altes de dofins s’ha produït els últims cinc anys? Han 

presentat regularment el llibre de registres de baixes, altes i revisions veterinàries?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Yolanda López Fernández, David Cid Colomer, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els veterinaris 
contractats per a la cura diària dels dofins als delfinaris de 
Marineland, de Palafolls (Maresme), i Aquopolis, de Vila-seca 
(Tarragonès)
314-00510/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 1050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat 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: 
Atenent la demanda d’alguns grups ecologistes territorials i la seva preocupació 

pel benestar dels dofins a causa de la falta d’informació pública sobre el seu estat, 
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– Tenen els delfinaris de Palafolls i Vila-seca, veterinaris contractats per a la 
cura diària dels dofins?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Yolanda López Fernández, David Cid Colomer, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
comprar l’Hospital General de Catalunya
314-00511/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 1051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 l’Hospital General de Catalunya,
– Quins passos ha fet el Departament de Salut i en quin punt d’evolució ha que-

dat el tema respecte la intenció expressada durant la legislatura passada pel conse-
ller de Salut de comprar l’Hospital General de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
forçar que Barnaclínic surti físicament de l’Hospital Clínic
314-00512/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 1052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
– Quins passos ha fet el Departament de Salut i en quin punt d’evolució ha que-

dat el tema respecte la intenció expressada durant la legislatura passada pel conse-
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ller de Salut de forçar que Barnaclínic surti físicament de l’Hospital Clínic i es con-
verteixi en entitat sense afany de lucre?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a resoldre el forat d’ingressos que comporta la infradeclaració de 
malalties professionals
314-00513/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 1053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
– Quins passos ha fet el Departament de Salut i en quin punt d’evolució ha que-

dat el tema respecte la intenció expressada durant la legislatura passada pel conse-
ller de Salut de resoldre el forat d’ingressos que comporta per a la sanitat pública la 
infra-declaració de malalties professionals?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a crear un observatori de la mort dins l’Observatori del Sistema de 
Salut de Catalunya
314-00514/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 1054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
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– Quins passos ha fet el Departament de Salut i en quin punt d’evolució ha que-
dat el tema respecte el compromís pres amb la Moció 91/XI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el dret a morir dignament, del Parlament de Catalunya de crear, dins 
l’any 2017, en el marc de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, un Ob-
servatori de la mort?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a fer una avaluació i un pla d’actuacions respecte al compliment de 
l’accés universal a les cures pal·liatives
314-00515/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 1055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
– Quins passos ha fet el Departament de Salut i en quin punt d’evolució ha que-

dat el tema respecte el compromís pres amb la Moció 91/XI del Parlament de Cata-
lunya, sobre el dret a morir dignament, del Parlament de Catalunya de fer una ava-
luació de la situació actual i un pla d’actuacions, amb calendari d’aplicació, respecte 
del compliment de l’accés universal a les cures pal·liatives, tant en l’àmbit de l’aten-
ció primària de salut, com als hospitals i els centres sociosanitaris?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació 
del cobrament dels serveis mèdics prestats a estrangers a l’empresa 
International Care Patient Assistance
314-00516/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Segons informa el diari El País, els hospitals catalans tenen subcontractada una 
empresa que els gestiona el cobrament dels serveis mèdics realitzats als estrangers. 
Segons ens consta, International Care Patient Assistance (ICPA, fins a l’any 2012 
anomenada Gestitursa) gestiona aquests cobraments, i l’hospital percep una terce-
ra part del que paga el turista. És a dir, de cada tres euros que paga el turista, un 
euro és destinat a l’assistència i dos a l’empresa que ho gestiona. La notícia utilitza 
d’exemple l’Hospital de Mar, afirmant que l’any 2017 va facturar a 1.616 turistes, 
percebent 852.000 euros, mentre que els turistes van pagar 1.805.000 euros. En la 
mateixa línia utilitza un exemple similar a l’hospital de Sant Pau.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Tenia coneixement d’aquesta situació la Conselleria de Salut?
– Quins hospitals tenen subcontractada aquesta empresa?
– Quins hospitals tenen subcontractada una altra empresa externa de cobrament 

als turistes?
– Quants diners es van cobrar per assistència mèdica als turistes als hospitals 

públics catalans l’any 2017? Quina part va ser destinada als serveis assistencials i 
quina al procés de cobrament?

– Quins hospitals tenen un cànon pactat amb l’empresa privada i quins no? És a 
dir, qui regula el marge que cobra l’empresa externa de cobrament? És lliure?

– Ha realitzat la Generalitat de Catalunya alguna gestió per evitar que els turistes 
paguin tres vegades el cost de l’assistència sanitària?

– Quin és el protocol de funcionament?
– Quants pacients estrangers van ser atesos a Catalunya als quals se’ls va factu-

rar l’assistència? Ens ho poden desagregar per hospitals?
– Hi ha hagut queixes de pacients pel cost del servei mèdic facturat? Ens poden 

facilitar detalls?
– Hi ha hagut algun cas on no s’hagi acceptat al pacient la tarja sanitària euro-

pea? Ens poden facilitar els llocs i la procedència del pacient?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les universitats que 
no exigiran el nivell B2 d’anglès el curs 2017-2018
314-00517/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 



BOPC 29
2 de març de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 71 

– Quines Universitats catalanes no exigiran el nivell B2 d’anglès durant el curs 
2017-2018?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
universitaris que tenen el nivell B2 d’anglès
314-00518/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el número total d’universitaris que tenen en aquest moment el nivell 

B2 d’anglès a cada Universitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
universitaris que tenen el nivell B2 d’anglès, per universitats i per 
graus
314-00519/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre d’alumnes que tenen el nivell B2 d’anglès per cada univer-

sitat catalana i per cada grau?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes perquè els alumnes universitaris tinguin el nivell B2 
d’anglès en acabar el grau
314-00520/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

Ref.: 314JSG14021800033 

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la previsió de la Conselleria per tal d’aconseguir que tots els alumnes 

universitaris tinguin el nivell B2 d’anglès al finalitzar el grau?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors sanitaris de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), 
afectats per sarna que van estar de baixa per contingència comuna i 
els que ho van estar per la mútua del treball
314-00521/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Dels 35 treballadors sanitaris afectats per sarna dintre de l’Hospital de Reus, 

quants d’aquests van estar de baixa per contingència comuna i quants per la mútua 
del treball?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors sanitaris de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), 
afectats per sarna que van demanar la baixa per salut ocupacional
314-00522/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Dels 35 treballadors sanitaris afectats per sarna dintre de l’Hospital de Reus, 

quants d’aquests varen demanar la baixa a salut ocupacional?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va negar la 
baixa laboral a algun treballador sanitari de l’Hospital Sant Joan, de 
Reus (Baix Camp), afectat per sarna
314-00523/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Si hi va haver algun treballador afectat pel malestar de la infestació provocada 

per la sarna dintre de l’Hospital de Reus al qual no se li va autoritzar la seva baixa 
laboral?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del procés 
d’integració dels Mossos d’Esquadra a Europol
314-00524/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 1099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té algun tipus de relació l’aturada del procés d’integració dels Mossos d’Es-

quadra a Europol anunciada per Zoido després dels atemptats a Barcelona i Cam-
brils amb el fet que la Junta de Seguretat de Catalunya no es reuneix des dels dies 
previs a l’1 d’Octubre?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del procés 
d’integració dels Mossos d’Esquadra al Centre d’Intel·ligència contra 
el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO)
314-00525/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 1100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– L’aturada del procés d’integració dels Mossos d’Esquadra a CITCO anunciada 

per Zoido després de la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya del passat mes 
de juliol i després dels atemptats de Barcelona i Cambrils de fa 6 mesos té alguna re-
lació amb les veus discrepants dins alguns sindicats policials de la Policía Nacional?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del procés 
d’integració dels Mossos d’Esquadra al sistema SIENA
314-00526/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 1101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– L’aturada del procés d’integració dels Mossos d’Esquadra a SIENA anunciada 

per Zoido després de la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya del passat mes 
de juliol i després dels atemptats de Barcelona i Cambrils de fa 6 mesos té alguna re-
lació amb les veus discrepants dins alguns sindicats policials de la Policía Nacional?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del procés 
d’integració dels Mossos d’Esquadra a l’oficina Sirene
314-00527/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 1102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– L’aturada del procés d’integració dels Mossos d’Esquadra a SIRENE anunci-

ada per Zoido després de la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya del passat 
mes de juliol i després dels atemptats de Barcelona i Cambrils de fa 6 mesos té al-
guna relació amb les veus discrepants dins alguns sindicats policials de la Policía 
Nacional?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions del Cos de Mossos d’Esquadra en suport, auxili i 
col·laboració amb la Inspecció de Treball de Catalunya el 2017
314-00528/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 1106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Yolanda López Fernández, diputada 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: 
A causa de la repercussió pública que ha tingut la inspecció de treball en l’em-

presa Le Porc Gourmet i atès que no és habitual veure a dotacions policials en ins-
peccions de treball.

L’article 16.7 de la Llei 23/2015 Ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i 
Seguretat Social diu que «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes estarán 
obligadas a prestar apoyo, auxilio y colaboración a la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social en el desempeño de sus funciones, a través de los mandos designados a 
tal efecto por la autoridad correspondiente.»

– Quantes actuacions ha fet el Cos de Mossos d’Esquadra (CME) en suport, au-
xili i col·laboració a la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) durant l’any 2017?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions de cossos policials en col·laboració amb la Inspecció de 
Treball de Catalunya
314-00529/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 1107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Yolanda López Fernández, diputada 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: 
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A causa de la repercussió pública que ha tingut la inspecció de treball en l’em-
presa Le Porc Gourmet i atès que no és habitual veure a dotacions policials en ins-
peccions de treball.

L’article 16.7 de la Llei 23/2015 Ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i 
Seguretat Social diu que «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes estarán 
obligadas a prestar apoyo, auxilio y colaboración a la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social en el desempeño de sus funciones, a través de los mandos designados a 
tal efecto por la autoridad correspondiente.»

– Coneix el Govern quantes actuacions van realitzar altres cossos policials a Ca-
talunya en col·laboració amb la ITC?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de col·laboració i els reglaments articulats entre el Cos de Mossos 
d’Esquadra i la Inspecció de Treball de Catalunya per a desenvolupar 
l’article 16.7 de la Llei de l’Estat 23/2015, ordenadora del sistema 
d’inspecció de treball i seguretat social
314-00530/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 1108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Yolanda López Fernández, diputada 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: 
A causa de la repercussió pública que ha tingut la inspecció de treball en l’em-

presa Le Porc Gourmet i atès que no és habitual veure a dotacions policials en ins-
peccions de treball.

L’article 16.7 de la Llei 23/2015 Ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i 
Seguretat Social diu que «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes estarán 
obligadas a prestar apoyo, auxilio y colaboración a la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social en el desempeño de sus funciones, a través de los mandos designados a 
tal efecto por la autoridad correspondiente.»

– Quins mecanismes de col·laboració i quins reglaments s’han articulat entre el 
CME i la ITC en el desenvolupament a Catalunya de l’article 16.7 de la Llei 23/2015 
Ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball y Seguretat Social?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna 
unitat policial dels Mossos d’Esquadra especialitzada en la lluita 
contra els delictes relatius als treballadors i la seguretat social
314-00531/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 1109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Yolanda López Fernández, diputada 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: 
A causa de la repercussió pública que ha tingut la inspecció de treball en l’em-

presa Le Porc Gourmet i atès que no és habitual veure a dotacions policials en ins-
peccions de treball.

L’article 16.7 de la Llei 23/2015 Ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i 
Seguretat Social diu que «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes estarán 
obligadas a prestar apoyo, auxilio y colaboración a la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social en el desempeño de sus funciones, a través de los mandos designados a 
tal efecto por la autoridad correspondiente.»

– Existeix alguna unitat policial del CME especialitzada en la lluita contra els 
delictes als i les treballadores i la seguretat social?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions aplicades a les empreses del sector carni per l’ús de 
cooperatives de treball associat de manera fraudulenta i per 
l’incompliment del conveni laboral
314-00532/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 1110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Yolanda López Fernández, diputada 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: 
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A causa de la repercussió pública que ha tingut la inspecció de treball en l’em-
presa Le Porc Gourmet i atès que no és habitual veure a dotacions policials en ins-
peccions de treball.

L’article 16.7 de la Llei 23/2015 Ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i 
Seguretat Social diu que «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes estarán 
obligadas a prestar apoyo, auxilio y colaboración a la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social en el desempeño de sus funciones, a través de los mandos designados a 
tal efecto por la autoridad correspondiente.»

– Quantes sancions s’han aplicat a les empreses del sector càrnic que actualment, 
o en el passat, han utilitzat cooperatives de treball associat de forma fraudulenta i 
sense complir el conveni laboral del sector?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments amb relació al contracte programa de serveis socials en 
data del 31 d’agost de 2017
314-00533/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A data 31 d’agost de 2017, quin és el deute pendent que té la Generalitat amb 

cadascun dels ajuntaments de Catalunya en relació a la transferència del contracte 
programa de serveis socials?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments amb relació al contracte programa de serveis socials en 
data del 31 de desembre de 2017
314-00534/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A data 31 de desembre de 2017, quin és el deute pendent que té la Generalitat 

amb cadascun dels ajuntaments de Catalunya en relació a la transferència del con-
tracte programa de serveis socials?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament 
públic dels centres d’atenció a la gent gran entre els anys 2012 i 2017
314-00535/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el finançament públic per als centres d’atenció a la gent gran? 

Es demana la informació desglossada per places d’atenció residèncial i diürna i per 
anys del 2012 al 2017 (ambdós inclosos).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost mitjà d’una 
plaça residencial ocupada en règim de col·laboració i el d’una plaça 
diürna entre els anys 2012 i 2017
314-00536/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el cost mitjà d’una plaça residencial ocupada en règim de col·laboració 

i una plaça diürna? Es demana la informació desglossada per anys del 2012 al 2017 
(ambdós inclosos) i pels diferents tipus de titularitat (mercantil, sense afany de lucre, 
administració local, Generalitat i altres administracions).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places de 
formació professional específica per a persones amb discapacitat
314-00537/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Quina és l’oferta actual de Formació Professional específica per a persones 

amb discapacitat que existeix a Catalunya?
2. Quantes places s’ofereixen a la Formació Professional per a persones amb dis-

capacitat?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017
314-00538/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places públiques de residència per a la gent gran existeixen? Es dema-

na la informació desglossada per cadascuna de les províncies catalanes i per anys 
del 2011 al 2017 (ambdós inclosos).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
concertades de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017
314-00539/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places concertades de residència per a la gent gran existeixen? Es de-

mana la informació desglossada per cadascuna de les províncies catalanes i per anys 
del 2011 al 2017 (ambdós inclosos).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 
2011 i el 2017
314-00540/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places públiques de residència per a la gent gran existeixen? Es de-

mana la informació desglossada per anys del 2011 al 2017 (ambdós inclosos) i pels 
següents municipis: 

– L’Hospitalet de Llobregat
– Badalona
– Sant Adrià de Besòs
– Santa Coloma de Gramenet

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places concertades de residència per a gent gran a l’Hospitalet 
de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de 
Gramenet entre el 2011 i el 2017
314-00541/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places concertades de residència per a la gent gran existeixen? Es de-

mana la informació desglossada per anys del 2011 al 2017 (ambdós inclosos) i pels 
següents municipis: 

– L’Hospitalet de Llobregat
– Badalona
– Sant Adrià de Besòs
– Santa Coloma de Gramenet

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 
2011 i el 2017
314-00542/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places públiques de residència per a la gent gran existeixen a la co-

marca del Baix Llobregat? Es demana la informació desglossada per municipi i per 
anys del 2011 al 2017 (ambdós inclosos).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
concertades de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 
2011 i el 2017
314-00543/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places concertades de residència per a la gent gran existeixen a la co-

marca del Baix Llobregat? Es demana la informació desglossada per municipi i per 
anys del 2011 al 2017 (ambdós inclosos).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals que treballen en cadascuna de les residències 
públiques per a gent gran
314-00544/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants professionals treballen en cadascuna de les residències públiques per a 

la gent gran a Catalunya? Es demana la informació desglossada per residència i per 
categoria laboral.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
concertades de centres oberts a cada província
314-00545/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de centres oberts té concertades el Govern a cadascuna de les 

províncies catalanes?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
concertades de centres oberts a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, 
Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
314-00546/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de centres oberts té concertades el Govern als següents muni-

cipis?
– L’Hospitalet de Llobregat
– Badalona
– Sant Adrià de Besòs
– Santa Coloma de Gramenet

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
concertades de centres oberts al Baix Llobregat
314-00547/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de centres oberts té concertades el Govern a la comarca del 

Baix Llobregat? Es demana la informació desglossada per municipi.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per 
a residències de grans dependents a cada província
314-00548/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la llista d’espera per a residències de grans dependents a cadascuna 

de les províncies catalanes?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera 
per a residències de grans dependents a l’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
314-00549/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la llista d’espera per a residències de grans dependents als següents 

municipis?
– L’Hospitalet de Llobregat
– Badalona
– Sant Adrià de Besòs
– Santa Coloma de Gramenet

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per 
a residències de grans dependents al Baix Llobregat
314-00550/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la llista d’espera per a residències de grans dependents a la comarca 

del Baix Llobregat? Es demana la informació desglossada per municipi.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en situació de dependència que reben les prestacions o 
que esperen la valoració o el programa individual d’atenció
314-00551/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació desglossada per cadascuna de les províncies catalanes.
– Quantes persones hi ha actualment rebent les ajudes o prestacions correspo-

nents? Desglossat per tipologia de la prestació.
– Quantes persones hi ha actualment en espera de la valoració?
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– Quantes persones hi ha actualment amb la valoració en dret realitzada i en es-
pera del dictamen o PIA (Programa Individual d’Atenció)? Quantes d’aquestes es 
troben fora de termini?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en situació de dependència que reben les prestacions 
o que esperen la valoració o el programa individual d’atenció a 
l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa 
Coloma de Gramenet
314-00552/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació pels municipis de L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 

de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, desglossada per cadascun dels municipis.
– Quantes persones hi ha actualment rebent les ajudes o prestacions correspo-

nents? Desglossat per tipologia de la prestació.
– Quantes persones hi ha actualment en espera de la valoració?
– Quantes persones hi ha actualment amb la valoració en dret realitzada i en es-

pera del dictamen o PIA (Programa Individual d’Atenció)? Quantes d’aquestes es 
troben fora de termini?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en situació de dependència que reben les prestacions o 
que esperen la valoració o el programa individual d’atenció al Baix 
Llobregat
314-00553/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació sobre la comarca del Baix Llobregat, desglossada per municipis.
– Quantes persones hi ha actualment rebent les ajudes o prestacions correspo-

nents? Desglossat per tipologia de la prestació.
– Quantes persones hi ha actualment en espera de la valoració?
– Quantes persones hi ha actualment amb la valoració en dret realitzada i en es-

pera del dictamen o PIA (Programa Individual d’Atenció)? Quantes d’aquestes es 
troben fora de termini?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de persones en situació de dependència que han mort mentre 
esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual 
d’atenció
314-00554/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació desglossada per cadascuna de les províncies catalanes.
– Quantes persones han mort en espera de valoració per rebre la prestació cor-

responent? Desglossat per anys del 2013 al 2017 (ambdós inclosos).
– Quantes persones han mort amb la valoració en dret realitzada i en espera de 

dictamen o PIA (Programa Individual d’Atenció)? Desglossat per anys del 2013 al 
2017 (ambdós inclosos).

– Quantes persones han mort amb el PIA elaborat i en llista d’espera per rebre la 
prestació? Desglossat per anys del 2013 al 2017 (ambdós inclosos).

– Quines mesures ha pres el govern per disminuir els terminis d’espera?
– Quins són els motius d’aquests terminis d’espera?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de persones en situació de dependència que han mort mentre 
esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual 
d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i 
Santa Coloma de Gramenet
314-00555/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació pels municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 

de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, desglossada per cadascun dels municipis.
– Quantes persones han mort en espera de valoració per rebre la prestació cor-

responent? Desglossat per anys del 2013 al 2017 (ambdós inclosos).
– Quantes persones han mort amb la valoració en dret realitzada i en espera de 

dictamen o PIA (Programa Individual d’Atenció)? Desglossat per anys del 2013 al 
2017 (ambdós inclosos).

– Quantes persones han mort amb el PIA elaborat i en llista d’espera per rebre la 
prestació? Desglossat per anys del 2013 al 2017 (ambdós inclosos).

– Quines mesures ha pres el govern per disminuir els terminis d’espera?



BOPC 29
2 de març de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 92

– Quins són els motius d’aquests terminis d’espera?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de persones en situació de dependència que han mort mentre 
esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual 
d’atenció al Baix Llobregat
314-00556/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació sobre la comarca del Baix Llobregat, desglossada per municipis.
– Quantes persones han mort en espera de valoració per rebre la prestació cor-

responent? Desglossat per anys del 2013 al 2017 (ambdós inclosos).
– Quantes persones han mort amb la valoració en dret realitzada i en espera de 

dictamen o PIA (Programa Individual d’Atenció)? Desglossat per anys del 2013 al 
2017 (ambdós inclosos).

– Quantes persones han mort amb el PIA elaborat i en llista d’espera per rebre la 
prestació? Desglossat per anys del 2013 al 2017 (ambdós inclosos).

– Quines mesures ha pres el govern per disminuir els terminis d’espera?
– Quins són els motius d’aquests terminis d’espera?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per 
defunció del beneficiari
314-00557/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació desglossada per cadascuna de les províncies catalanes.
– Quin és l’import total de les prestacions reconegudes que no han estat abona-

des per defunció del beneficiari abans d’haver-se iniciat el pagament de la prestació?
– Quins mecanismes s’han establert per abonar els imports reportats i no abonats 

als legítims hereus dels beneficiaris?
– Quantes d’aquestes ajudes i per quin import total han estat abonats als legítims 

hereus dels beneficiaris morts?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per 
defunció del beneficiari a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant 
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
314-00558/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació pels municipis de L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 

de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, desglossada per cadascun dels municipis.
– Quin és l’import total de les prestacions reconegudes que no han estat abona-

des per defunció del beneficiari abans d’haver-se iniciat el pagament de la prestació?
– Quins mecanismes s’han establert per abonar els imports reportats i no abonats 

als legítims hereus dels beneficiaris?
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– Quantes d’aquestes ajudes i per quin import total han estat abonats als legítims 
hereus dels beneficiaris morts?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per 
defunció del beneficiari al Baix Llobregat
314-00559/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

En relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Cata-
lunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació sobre la comarca del Baix Llobregat, desglossada per municipis.
– Quin és l’import total de les prestacions reconegudes que no han estat abona-

des per defunció del beneficiari abans d’haver-se iniciat el pagament de la prestació?
– Quins mecanismes s’han establert per abonar els imports reportats i no abonats 

als legítims hereus dels beneficiaris?
– Quantes d’aquestes ajudes i per quin import total han estat abonats als legítims 

hereus dels beneficiaris morts?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals que treballen en cadascuna de les residències 
públiques per a gent gran
314-00560/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants professionals treballen en cadascuna de les residències de titularitat pú-

blica per a la gent gran de gestió directa i indirecta de la Generalitat a Catalunya? Es 
demana la informació desglossada per residència i categoria laboral.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residents que hi ha en cada residència pública
314-00561/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants residents hi ha en cada residència pública de Catalunya de gestió direc-

ta i indirecta? Es demana la informació desglossada per grau de dependència.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes 
d’arrelament per a immigrants en procés de regularització
314-00562/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.
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En relación a los informes de arraigo que el Departamento de Bienestar social y 
familias de la Generalitat de Catalunya emite a los inmigrantes que desean regula-
rizar su situación administrativa de residencia en España.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1) ¿Cuántos informes se han emitido anualmente en cada municipio desde 2011 

hasta 2017 (ambos incluidos)? Se solicita la información desglosada por año y por 
municipio.

2) ¿Cuántos informes negativos se han emitido anualmente en cada municipio 
desde 2011 hasta 2017 (ambos incluidos)? Se solicita la información desglosada por 
año y por municipio.

3) ¿Cuáles son los motivos de dichas calificaciones negativas? Se solicita la in-
formación desglosada por año, por municipio y por razón de la calificación.

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges 
de l’Agència Catalana de l’Habitatge a l’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
314-00563/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació pels municipis de L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 

de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, desglossada per cadascun dels municipis.
– Quants habitatges té en propietat l’Agència Catalana de l’Habitatge a aquests 

municipis?
– D’aquests habitatges, quants estan buits, quants ocupats en règim de lloguer i 

quants ocupats il·legalment?
– En quin estat de manteniment estan els pisos propietat de l’Agència Catalana 

de l’Habitatge a aquests municipis?
– En quin estat de manteniment estan els edificis on estan situats aquests pisos?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de 
l’Agència Catalana de l’Habitatge al Baix Llobregat
314-00564/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació sobre la comarca del Baix Llobregat, desglossada per municipis.
– Quants habitatges té en propietat l’Agència Catalana de l’Habitatge a aquests 

municipis?
– D’aquests habitatges, quants estan buits, quants ocupats en règim de lloguer i 

quants ocupats il·legalment?
– En quin estat de manteniment estan els pisos propietat de l’Agència Catalana 

de l’Habitatge a aquests municipis?
– En quin estat de manteniment estan els edificis on estan situats aquests pisos?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de 
l’Agència Catalana de l’Habitatge a les províncies de Tarragona, 
Lleida i Girona
314-00565/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Informació per les províncies de Tarragona, Lleida i Girona, desglossada per 

municipis.
– Quants habitatges té en propietat l’Agència Catalana de l’Habitatge a cada pro-

víncia?
– D’aquests habitatges, quants estan buits, quants ocupats en règim de lloguer i 

quants ocupats il·legalment?

Fascicle tercer
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– En quin estat de manteniment estan els pisos propietat de l’Agència Catalana 
de l’Habitatge a cada província?

– En quin estat de manteniment estan els edificis on estan situats aquests pisos?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi sobre el valor econòmic del treball domèstic i de cura 
d’infants, gent gran i dependents
314-00566/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación con el artículo 31.1 de la Ley 17/2015 de igualdad efectiva de muje-

res y hombres.
– Desde la entrada en vigor de la Ley, ¿se ha elaborado algún estudio para dar 

a conocer estimaciones del valor económico del trabajo doméstico y de cuidado de 
niños, personas mayores o dependientes hecho en Cataluña, tal como dispone el ci-
tado artículo?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
elaborats per a incentivar les bones pràctiques en gestió del temps i 
d’impuls del teletreball a les empreses
314-00567/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación con el artículo 46.d de la Ley 17/2015 de igualdad efectiva de muje-

res y hombres.
– Desde la entrada en vigor de la Ley, ¿qué programas de apoyo se han elaborado 

para incentivar las buenas prácticas en materia de gestión del tiempo y del trabajo, y 
de impulso del teletrabajo, en las empresas en general y en las pequeñas y medianas 
empresas en particular?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de control i sanció establerts per a garantir el compliment de la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-00568/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’article 7.3.c de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.
– Quins mecanismes de control i sanció per garantir el compliment de la llei 

s’han establert?
– En cas negatiu, quan preveu el Govern de la Generalitat la creació d’aquests 

mecanismes?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de la 
perspectiva de gènere en les actuacions de la Inspecció de Treball
314-00569/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’article 42 de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.
– Ha incorporat la Inspecció de Treball de Catalunya la perspectiva de gènere en 

les seves actuacions? En cas afirmatiu, com s’ha incorporat?
– En cas negatiu, quan preveu el Govern de la Generalitat incorporar-la?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
cooperació interinstitucional creats per a impulsar la transversalitat 
de gènere
314-00570/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’article 7.3.b de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.
– Quins mecanismes de cooperació interinstitucional s’han creat per traslladar 

l’impuls de la transversalitat de gènere a la resta de d’administracions, agents socials 
i universitats?

– En cas negatiu, quan preveu crear-los el Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de 
formació per a afavorir la implicació de les famílies en la coeducació 
dels fills
314-00571/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’article 47.c.3 de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i ho-

mes.
– Quins programes de formació s’han impulsat per afavorir la implicació de les 

famílies en la coeducació dels fills i per promoure la participació i corresponsabilit-
zació de pares i mares en l’educació i cura dels fills?

– En cas negatiu, quan preveu el Govern de la Generalitat crear aquests progra-
mes de formació?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de coordinació i col·laboració interdepartamentals establerts per a 
impulsar la transversalitat de gènere
314-00572/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’article 7.3.a de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.
– Quins mecanismes interns de col·laboració i coordinació interdepartamental 

s’han establert per impulsar la transversalitat de gènere en l’àmbit de les matèries 
de la seva competència?

– En cas negatiu, quan preveu el Govern de la Generalitat la seva creació?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de 
prevenció i actuació davant la violència masclista a l’esport
314-00573/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación con el artículo 30.1.d de la Ley 17/2015 de igualdad efectiva de muje-

res y hombres, que establece la elaboración de protocolos y mecanismos de preven-
ción y actuación ante la violencia machista en la práctica deportiva y en el deporte 
en general.

– ¿Qué protocolos ha elaborado el Govern de la Generalitat para dar cumpli-
miento al mandato de este artículo?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
han rebut el distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat 
efectiva de dones i homes en el treball
314-00574/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación con el artículo 35 de la Ley 17/2015 de igualdad efectiva de mujeres 

y hombres.
– Desde la entrada en vigor de la Ley, ¿a qué empresas se ha otorgado el distin-

tivo catalán de excelencia empresarial en materia de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en el trabajo?
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– En caso negativo, ¿por qué motivos no se ha otorgado ninguna de las citadas 
distinciones?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
integrals per a dones en situació de precarietat econòmica i risc 
d’exclusió social
314-00575/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Al amparo del artículo 47.a.2º de la Ley 17/2015 de igualdad efectiva de mujeres 

y hombres, y para hacer efectivos los principios 1º y 6º del artículo 3 de dicha ley.
– ¿Qué programas integrales se han diseñado para mujeres en situación de pre-

cariedad económica y riesgo de exclusión social?
– ¿Cuántos de ellos se han elaborado en relación con mujeres inmigrantes o per-

tenecientes a minorías étnicas?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència salarial 
establerta en funció de l’alçada de les dones contractades com a 
personal d’atenció al públic
314-00576/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 
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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: 
– Davant les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació 

sobre els criteris de contractació de personal d’atenció al públic durant grans esde-
veniments d’algunes empreses a Catalunya, i més concretament, la diferència sala-
rial establerta en funció de l’alçada de les dones, té coneixement el Govern sobre la 
situació de diferència salarial establerta per a dones en funció de la seva alçada per 
a la realització del mateix treball?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la diferència 
salarial establerta en funció de l’alçada de les dones contravé al 
model de relacions entre persones igualitari
314-00577/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

tari 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: 
– Davant les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació 

sobre els criteris de contractació de personal d’atenció al públic durant grans esdeve-
niments d’algunes empreses a Catalunya, i més concretament, la diferència salarial 
establerta en funció de l’alçada de les dones, considera el Govern que aquest tipus 
de pràctiques de contractació contravé el principi de consecució d’un model de re-
lacions entre persones igualitari i que eradiqui les relacions de domini i explotació 
de gènere imposades pel sistema patriarcal, tal com estableix l’article 1.i de la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment dels 
plans d’igualtat empresarials pel que fa a la diferència salarial 
establerta en funció de l’alçada de les dones
314-00578/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

tari 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: 
– Davant les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació 

sobre els criteris de contractació de personal d’atenció al públic durant grans esdeve-
niments d’algunes empreses a Catalunya, i més concretament, la diferència salarial 
establerta en funció de l’alçada de les dones, està complint el Govern amb la seva 
responsabilitat de dur a terme la revisió i el seguiment dels plans d’igualtat del teixit 
empresarial català, i també del compliment de l’obligació d’elaborar i aplicar plans 
d’igualtat en el cas de les empreses a què es refereix l’article 36.1, tal i com estableix 
l’article 5.q de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció d’un pla 
d’acció per al foment de la igualtat en el treball davant la diferència 
salarial establerta en funció de l’alçada de les dones
314-00579/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

tari 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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– Davant les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació 
sobre els criteris de contractació de personal d’atenció al públic durant grans esde-
veniments d’algunes empreses a Catalunya, i més concretament, la diferència sala-
rial establerta en funció de l’alçada de les dones, està complint el Govern amb la 
seva responsabilitat de redactar un Pla d’acció de suport a les empreses destinat al 
foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el treball, tal i 
com estableix l’article 13.f de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a posar fi a pràctiques discriminatòries com la 
diferència salarial establerta en funció de l’alçada de les dones
314-00580/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

tari 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: 
– Davant les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació 

sobre els criteris de contractació de personal d’atenció al públic durant grans esdeve-
niments d’algunes empreses a Catalunya, i més concretament, la diferència salarial 
establerta en funció de l’alçada de les dones, quines mesures, plans o actuacions està 
desenvolupant el Govern per posar fi a aquest tipus de pràctiques discriminatòries?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
sancionar les empreses que estableixen diferències salarials en 
funció de l’alçada de les dones
314-00581/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a 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
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

tari 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: 
– Davant les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació 

sobre els criteris de contractació de personal d’atenció al públic durant grans esde-
veniments d’algunes empreses a Catalunya, i més concretament, la diferència sala-
rial establerta en funció de l’alçada de les dones, té previst el Govern interposar me-
sures de sanció a aquestes empreses per tal de posar fi a aquest tipus de pràctiques 
discriminatòries?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb 
què s’han de recarregar les bateries dels braçalets GPS que s’usen 
per a controlar els condemnats per delictes d’agressió sexual o 
violència de gènere
314-00582/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– ¿Con qué periodicidad debe recargarse dicha batería?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius 
alternatius als braçalets GPS que s’usen per a controlar els 
condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere
314-00583/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– ¿Existe en el mercado algún tipo de dispositivo alternativo al de batería con 
recarga que pueda ser considerado de mayor seguridad para la víctima?

– En caso afirmativo, ¿cuál es la razón por la que se siguen utilizando los dispo-
sitivos con batería de recarga?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la seguretat de les víctimes d’agressió sexual o violència de 
gènere quan el braçalet GPS de control dels condemnats es queda 
sense bateria
314-00584/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.
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– ¿Qué medidas ha tomado el Govern de la Generalitat hasta la fecha para garan-
tizar la seguridad y protección de las víctimas en los casos en los que el dispositivo 
se queda sin batería y no se recarga?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
braçalets GPS de control de condemnats per delictes d’agressió 
sexual o violència de gènere que s’han col·locat durant el 2016 i el 2017
314-00585/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– ¿Cuántas pulseras de este tipo se han colocado en Cataluña durante los años 
2016 y 2017? Se solicita la información desglosada por cada una de las provincias.

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
braçalets GPS de control de condemnats per delictes d’agressió 
sexual o violència de gènere que estan en servei
314-00586/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 a los dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 
algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– ¿Cuántas pulseras de este tipo se encuentran actualmente en servicio en Cata-
luña? Se solicita la información desglosada por cada una de las provincias.

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
braçalets GPS de control de condemnats per delictes d’agressió 
sexual o violència de gènere que s’han comprat durant el 2016 i el 
2017
314-00587/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– ¿Cuántas pulseras ha adquirido el Govern de la Generalitat durante los años 
2016 y 2017? ¿Qué coste ha supuesto la adquisición de las mismas?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de 
reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual o 
violència de gènere que duien braçalets GPS de control
314-00588/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– De los casos en los que se han colocado pulseras GPS a personas condenadas 
por agresión sexual o por violencia de género, ¿cuántos casos de reincidencia se han 
dado durante el uso de dichas pulseras? ¿Cuáles son las causas por las que se han 
dado estas reincidencias a pesar de los dispositivos?

– ¿Qué medidas ha adoptado el Govern de la Generalitat para evitar que se den 
otros casos de reincidencia, especialmente con personas condenadas por agresión 
sexual y/o violencia de género, a pesar del uso de pulseras GPS?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre 
el jutjat i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del 
control dels condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de 
gènere amb braçalets GPS
314-00589/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– En el momento de instalación de las pulseras, ¿qué medidas se adoptan en cu-
anto a la coordinación entre el juzgado y los Mossos d’Esquadra para garantizar el 
correcto funcionamiento de la medida?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes de 
control dels condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de 
gènere que duen braçalets GPS
314-00590/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género, 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– Los informes sobre control del condenado, ¿quién los realiza? ¿Qué datos se 
utilizan para su redacción? ¿Con qué periodicidad se elaboran? ¿A qué departamen-
to se remiten? ¿Quién realiza la revisión de los mismos?

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de 
la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració 
parcel·lària corresponent durant el 2017
314-00591/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 1259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Javier Rivas Escamilla, diputado 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.

La construcción del troncal principal del Canal Segarra Garrigues, que comu-
nica el pantano de Rialb hasta el pantano de l’Albagés, de nueva construcción, son 
obras ejecutadas y finalizadas por el Gobierno de España. Quedando pendiente, 
para posibilitar el riego, la construcción de la red secundaria y la concentración 
parcelaria correspondiente, como competencia exclusiva de la Generalitat de Cata-
lunya.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Correspondiente al ejercicio 2017.
1) Porcentaje ejecutado de concentración parcelaria
2) Porcentaje ejecutado de obra en la red secundaria
3) Cuantía de la obra certificada
4) Previsión de fecha de finalización de las obras
5) Porcentaje de superficie de riego en servicio
Se solicita la información desglosada por cada uno de los 15 sectores que com-

ponen la superficie total del proyecto.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2018 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de 
la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració 
parcel·lària corresponent durant el 2016
314-00592/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 1260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Javier Rivas Escamilla, diputado 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.

La construcción del troncal principal del Canal Segarra Garrigues, que comu-
nica el pantano de Rialb hasta el pantano de l’Albagés, de nueva construcción, son 
obras ejecutadas y finalizadas por el Gobierno de España. Quedando pendiente, 
para posibilitar el riego, la construcción de la red secundaria y la concentración 
parcelaria correspondiente, como competencia exclusiva de la Generalitat de Cata-
lunya.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Correspondiente al ejercicio 2016.
1) Porcentaje ejecutado de concentración parcelaria
2) Porcentaje ejecutado de obra en la red secundaria
3) Cuantía de la obra certificada
4) Previsión de fecha de finalización de las obras
5) Porcentaje de superficie de riego en servicio
Se solicita la información desglosada por cada uno de los 15 sectores que com-

ponen la superficie total del proyecto.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2018 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de 
la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració 
parcel·lària corresponent durant el 2015
314-00593/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 1261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Javier Rivas Escamilla, diputado 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.

La construcción del troncal principal del Canal Segarra Garrigues, que comu-
nica el pantano de Rialb hasta el pantano de l’Albagés, de nueva construcción, son 
obras ejecutadas y finalizadas por el Gobierno de España. Quedando pendiente, 
para posibilitar el riego, la construcción de la red secundaria y la concentración 
parcelaria correspondiente, como competencia exclusiva de la Generalitat de Cata-
lunya.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Correspondiente al ejercicio 2015.
1) Porcentaje ejecutado de concentración parcelaria
2) Porcentaje ejecutado de obra en la red secundaria
3) Cuantía de la obra certificada
4) Previsión de fecha de finalización de las obras
5) Porcentaje de superficie de riego en servicio
Se solicita la información desglosada por cada uno de los 15 sectores que com-

ponen la superficie total del proyecto.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2018 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de 
la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració 
parcel·lària corresponent durant el 2014
314-00594/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 1262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Javier Rivas Escamilla, diputado 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.
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La construcción del troncal principal del Canal Segarra Garrigues, que comu-
nica el pantano de Rialb hasta el pantano de l’Albagés, de nueva construcción, son 
obras ejecutadas y finalizadas por el Gobierno de España. Quedando pendiente, 
para posibilitar el riego, la construcción de la red secundaria y la concentración 
parcelaria correspondiente, como competencia exclusiva de la Generalitat de Cata-
lunya.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Correspondiente al ejercicio 2014.
1) Porcentaje ejecutado de concentración parcelaria
2) Porcentaje ejecutado de obra en la red secundaria
3) Cuantía de la obra certificada
4) Previsión de fecha de finalización de las obras
5) Porcentaje de superficie de riego en servicio
Se solicita la información desglosada por cada uno de los 15 sectores que com-

ponen la superficie total del proyecto.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2018 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llaços grocs 
que hi ha a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental)
314-00595/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

A l’interior del pati i de les instal·lacions de l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona), té un nombre considerable de llaços grocs penjats, tal com es 
pot observar en la fotografia.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers a aquesta po-

litització de l’escola pública?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018

Sonia Sierra Infante
Diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neutralitat política 
als centres públics d’educació
314-00596/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

A l’interior del pati i de les instal·lacions de l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona), té un nombre considerable de llaços grocs penjats, tal com es 
pot observar en la fotografia.

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

política dels centres públics d’educació a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha 
adoctrinament a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
314-00597/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

A l’interior del pati i de les instal·lacions de l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona), té un nombre considerable de llaços grocs penjats, tal com es 
pot observar en la fotografia.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Ensenyament que posicionar-se tan clarament da-

vant d’una posició política que no totes les famílies comparteixen pot ser considerat 
adoctrinament?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018

Sonia Sierra Infante
Diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir la neutralitat política a l’Institut Arnau 
Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-00598/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

A l’interior del pati i de les instal·lacions de l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona), té un nombre considerable de llaços grocs penjats, tal com es 
pot observar en la fotografia.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Ensenyament per tal de garantir la 

neutralitat política de l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions amb el Ministeri de Foment amb relació a l’estació 
intermodal de Reus (Baix Camp) durant l’onzena legislatura
314-00599/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 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: 
– Quantes reunions es van portar a terme entre el Govern de la Generalitat i el 

Ministerio de Fomento sobre l’estació intermodal de Reus durant la passada legis-
latura?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió 
amb el Ministeri de Foment amb relació a l’estació intermodal de 
Reus (Baix Camp)
314-00600/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 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: 
– Quan es va produir l’última reunió entre els responsables del Govern de la Ge-

neralitat i els responsables del Ministerio de Fomento respecte a l’estació intermodal 
de Reus? A quins acords es va arribar en aquesta reunió?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de 
millorament de la seguretat a la carretera B-124 entre Sabadell i Sant 
Llorenç Savall
314-00601/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
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: 
Els pressupostos de la Generalitat de 2017 van recollir, via esmena de Catalunya 

Sí Que Es Pot, una disposició addicional on hi diu «el Govern dins de les previsions 
pressupostaries pel 2017, dotarà de la partida pressupostària adient per executar els 
projectes de millora de la seguretat de la carretera B-124 entre Sabadell-Castellar- 
Sant Llorenç de Savall.»

L’esmena recollia el mandat aprovat set mesos abans, a través de la resolució de 
la Comissió de Territori del Parlament, sobre els projectes de millora de seguretat 
que el Govern havia de dur a terme a la carretera B-124 entre Sabadell-Castellar- 
Sant Llorenç. Les actuacions mandatades eren: analitzar la possible optimització 
de la senyalització existent de limitació de velocitat, així com la possible millora de 
l’abalisament de la carretera B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès; estudiar la 
possible instal·lació de fites cilíndriques com a elements de separació de carrils en el 
tram comprès entre el PK 3,700 i 3,900 de la B-124, situat entre Sabadell i Castellar 
del Vallès, i fer una revisió de l’abalisament i la senyalització dels revolts, així com 
de la senyalització horitzontal i vertical general de la carretera B-124 entre Castellar 
del Vallès i Sant Llorenç Savall.

D’aquestes actuacions, a data d’avui només tenim coneixement que s’hagin dut a 
terme una petita actuació en un tram de 100 metres de longitud a la carretera B-124 
a Castellar del Vallès, consistent en la col·locació d’unes fites al ratllat zebrat central 
de la via.

– Quines de les actuacions de millora de la seguretat a la carretera B-124, apro-
vades per la Comissió de Territori del Parlament, s’han dut a terme? Quin és el ca-
lendari d’execució previst de la resta de mesures aprovades i que han estat un com-
promís pressupostari del 2017?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres 
de modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt 
Urgell, de Tàrrega, s’hagin fet sense cap informe d’impacte ambiental 
o urbanístic
314-00602/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a diverses comunicacions de premsa fetes per persones i entitats de la 

comarca i municipis de l’Urgell, en relació a les obres de millora i modernització de 
la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt Urgell de Tàrrega, coneguda com 
el «Canalet»,

– Quina posició té la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i 
la Secretaria Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, davant el fet que bona 
part de les obres de millora de reg, noves canalitzacions, construcció de basses de 
reg, estacions de bombeig, s’hagin fet sense haver-se sotmès a cap mena de tràmit 
ambiental i/o urbanístic?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres 
de modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt 
Urgell, de Tàrrega, s’hagin fet sense la supervisió tècnica ambiental 
preceptiva
314-00603/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 diverses comunicacions de premsa fetes per persones i entitats de la 

comarca i municipis de l’Urgell, en relació a les obres de millora i modernització de 
la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt Urgell de Tàrrega, coneguda com 
el «Canalet», 

– Té coneixement la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat que les actua-
cions de modernització del reg del Canalet s’han executat i realitzat sense la precep-
tiva supervisió tècnica ambiental?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres 
de modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt 
Urgell, de Tàrrega, es facin en espais naturals protegits
314-00604/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 diverses comunicacions de premsa fetes per persones i entitats de la 

comarca i municipis de l’Urgell, en relació a les obres de millora i modernització de 
la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt Urgell de Tàrrega, coneguda com 
el «Canalet», 

Interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i la 

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat que les actuacions de modernització del 
reg del Canalet es realitzen i s’executen en Espais Naturals Protegits, amb afectació 
directa i irreversible sobre hàbitats i especies d’interès comunitari, sense cap auto-
rització prèvia ni cap supervisió ambiental o urbanística?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
empreses per l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a la 
manca de cabal del riu Ondara i a les captacions que fan algunes 
comunitats de regants amb concessions antigues
314-00605/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
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El Grup d’Ecologia i Medi Ambient de Tàrrega, així com molts veïns i veïnes 
de Tàrrega, han denunciat en diverses ocasions accions agressives en la llera del riu 
Ondara amb un greu efecte ambiental, molt especialment la perpetrada el mes de 
setembre del 2016, sense la supervisió ni l’autorització per part dels organismes de 
conca, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, i sense la tutela preceptiva de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua. A més, també van denunciar el maig del 2017 la manca de 
cabal d’aigua de l’Ondara en bona part del seu curs fluvial.

En relació amb aquests fets, el dia 31 de maig del 2017, l’ACA va emetre el se-
güent comunicat: «L’Agència Catalana de l’Aigua, ha fet una sèrie d’inspeccions i ha 
detectat que hi ha algunes petites comunitats de regants amb concessions antigues, 
que agafen més cabal del que els hi correspon per la concessió. S’ha aixecat acta i 
es farà requeriment a aquestes comunitats de regants perquè respectin el cabal mà-
xim en la concessió, i que deixin el cabal de manteniment que en el seu cas reguli 
aquesta, evitant en qualsevol cas deixar el riu sec. Cas de no ser atès el requeriment 
s’iniciarà el corresponent expedient sancionador».

En relació a aquesta denúncia i a aquest comunicat, 
– Té el director general de l’ACA coneixement d’aquestes accions?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que 
van destrossar la replantació impulsada per l’Ajuntament de Tàrrega 
(Urgell) i el Grup d’Ecologia i Medi Ambient al riu Ondara
314-00606/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
El Grup d’Ecologia i Medi Ambient de Tàrrega, així com molts veïns i veïnes 

de Tàrrega, han denunciat en diverses ocasions accions agressives en la llera del riu 
Ondara amb un greu efecte ambiental, molt especialment la perpetrada el mes de 
setembre del 2016, sense la supervisió ni l’autorització per part dels organismes de 
conca, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, i sense la tutela preceptiva de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua. A més, també van denunciar el maig del 2017 la manca de 
cabal d’aigua de l’Ondara en bona part del seu curs fluvial.

En relació amb aquests fets, el dia 31 de maig del 2017, l’ACA va emetre el se-
güent comunicat: «L’agència Catalana de l’Aigua, ha fet una sèrie d’inspeccions i ha 
detectat que hi ha algunes petites comunitats de regants amb concessions antigues, 
que agafen més cabal del que els hi correspon per la concessió. S’ha aixecat acta i 
es farà requeriment a aquestes comunitats de regants perquè respectin el cabal mà-
xim en la concessió, i que deixin el cabal de manteniment que en el seu cas reguli 
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aquesta, evitant en qualsevol cas deixar el riu sec. Cas de no ser atès el requeriment 
s’iniciarà el corresponent expedient sancionador ».

En relació a aquesta denúncia i a aquest comunicat, 
– Té el director general de l’ACA coneixement que les accions esmentades van 

destrossar el procés de replantació que havia impulsat l’Ajuntament de Tàrrega i el 
GEMA, i es van abocar llots sobre espais amb vegetació de Ribera?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reclamació del 
Grup d’Ecologia i Medi Ambient de Tàrrega (Urgell) amb relació a la 
vigència del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, 
dels espais naturals protegits de la Plana de Lleida, pel que fa al riu 
Ondara
314-00607/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
El Grup d’Ecologia i Medi Ambient de Tàrrega, així com molts veïns i veïnes 

de Tàrrega, han denunciat en diverses ocasions accions agressives en la llera del riu 
Ondara amb un greu efecte ambiental, molt especialment la perpetrada el mes de 
setembre del 2016, sense la supervisió ni l’autorització per part dels organismes de 
conca, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, i sense la tutela preceptiva de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua. A més, també van denunciar el maig del 2017 la manca de 
cabal d’aigua de l’Ondara en bona part del seu curs fluvial.

En relació amb aquests fets, el dia 31 de maig del 2017, l’ACA va emetre el se-
güent comunicat: «L’agència Catalana de l’Aigua, ha fet una sèrie d’inspeccions i ha 
detectat que hi ha algunes petites comunitats de regants amb concessions antigues, 
que agafen més cabal del que els hi correspon per la concessió. S’ha aixecat acta i 
es farà requeriment a aquestes comunitats de regants perquè respectin el cabal mà-
xim en la concessió, i que deixin el cabal de manteniment que en el seu cas reguli 
aquesta, evitant en qualsevol cas deixar el riu sec. Cas de no ser atès el requeriment 
s’iniciarà el corresponent expedient sancionador».

En relació a aquesta denúncia i a aquest comunicat, 
– Té el director general de l’ACA coneixement que el GEMA ha reclamant, en 

diverses ocasions, la vigència del «Pla Especial de Protecció del Medi natural i del 
paisatge, dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida» aprovat pel Govern 
la Generalitat de Catalunya l’11 d’octubre del 2010, i que inclou com a sòl de pro-
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tecció especial la totalitat del curs del riu Ondara, i que com a tal ecosistema prote-
git requereix d’una especial protecció, vigilància i supervisió? Quina opinió en té?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import assignat 
a la Generalitat en el conveni de col·laboració amb el Ministeri de 
Foment per al lloguer, la rehabilitació i la regeneració i renovació 
urbanes
314-00608/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 1312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Susanna Segovia Sánchez, diputada 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: 
El Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria, i 

la regeneració i renovació urbanes 2013-2016 va ser prorrogat durant l’exercici 2017 
mitjançant un conveni de col·laboració signat amb el Ministeri de Foment. Amb 
aquesta finalitat, l’esmentat Ministeri va disposar una quantitat de 328 milions d’eu-
ros a repartir entre les diferents comunitats autònomes signatàries d’aquests conve-
nis, més una partida addicional de 100 milions d’euros per ajudes de subsidiació de 
préstecs concedits principalment als compradors d’habitatges protegits.

– Quina va ser la quantitat assignada a la Generalitat de Catalunya en virtut de 
la signatura del conveni de col·laboració amb el Ministeri de Foment per al lloguer, 
la rehabilitació, i la regeneració i renovació urbanes?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de la 
partida pressupostària assignada a la Generalitat en compliment del 
conveni de col·laboració amb el Ministeri de Foment durant el 2017
314-00609/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 1313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Susanna Segovia Sánchez, diputada 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: 
El Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria, i 

la regeneració i renovació urbanes 2013-2016 va ser prorrogat durant l’exercici 2017 
mitjançant un conveni de col·laboració signat amb el Ministeri de Foment. Amb 
aquesta finalitat, l’esmentat Ministeri va disposar una quantitat de 328 milions d’eu-
ros a repartir entre les diferents comunitats autònomes signatàries d’aquests conve-
nis, més una partida addicional de 100 milions d’euros per ajudes de subsidiació de 
préstecs concedits principalment als compradors d’habitatges protegits.

– Quina part de la partida assignada a la Generalitat en compliment del Conve-
ni de col·laboració signat amb el Ministeri de Foment s’ha executat efectivament en 
el decurs de l’any 2017? A quins projectes concrets s’han destinat aquestes partides 
econòmiques?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import final 
pressupostat per a l’execució del paquet de mesures destinat a 
la construcció de noves promocions d’habitatges protegits i a 
incrementar la compra de pisos a bancs
314-00610/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 1314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Susanna Segovia Sánchez, diputada 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: 
El passat 22 de maig de 2017 la llavors consellera de Governació, Administra-

cions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, i el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Josep Rull varen presentar un paquet de mesures destinat a la construcció 
de noves promocions d’habitatge protegit, així com a impulsar la col·laboració entre 
departaments per incrementar la compra de pisos a entitats bancàries, que després 
es destinarien a lloguer social. Així, estava previst que l’Institut Català del Sòl (In-
casòl) invertís en una primera fase 6,6 milions d’euros en la construcció de quatre 
noves promocions d’habitatge protegit de lloguer, amb un total de 100 pisos. Les 
noves promocions s’ubicarien al Masnou, Rubí i Barcelona.

Estava previst que els processos de concurs i licitació de les obres per a les diver-
ses promocions estiguessin enllestits en el decurs de l’any 2017, que la construcció 
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tingués lloc durant l’any 2018 i que les claus es poguessin entregar als futurs lloga-
ters el 2019.

– Quina ha estat la quantitat final pressupostada per a l’execució d’aquest paquet 
de mesures?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució 
del paquet de mesures destinat a la construcció de noves 
promocions d’habitatges protegits i a incrementar la compra de 
pisos a bancs
314-00611/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 1315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Susanna Segovia Sánchez, diputada 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: 
El passat 22 de maig de 2017 la llavors consellera de Governació, Administra-

cions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, i el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Josep Rull varen presentar un paquet de mesures destinat a la construcció 
de noves promocions d’habitatge protegit, així com a impulsar la col·laboració entre 
departaments per incrementar la compra de pisos a entitats bancàries, que després 
es destinarien a lloguer social. Així, estava previst que l’Institut Català del Sòl (In-
casòl) invertís en una primera fase 6,6 milions d’euros en la construcció de quatre 
noves promocions d’habitatge protegit de lloguer, amb un total de 100 pisos. Les 
noves promocions s’ubicarien al Masnou, Rubí i Barcelona.

Estava previst que els processos de concurs i licitació de les obres per a les diver-
ses promocions estiguessin enllestits en el decurs de l’any 2017, que la construcció 
tingués lloc durant l’any 2018 i que les claus es poguessin entregar als futurs lloga-
ters el 2019.

– En quina fase es troba l’execució d’aquest paquet de mesures? S’acabaran com-
plint els terminis previstos?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import 
pressupostat en compliment del conveni de col·laboració amb el 
Ministeri de Foment per al lloguer, la rehabilitació i la regeneració i 
renovació urbanes en el període 2013-2016
314-00612/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 1316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Susanna Segovia Sánchez, diputada 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: 
El Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria, i 

la regeneració i renovació urbanes 2013-2016 va ser prorrogat durant l’exercici 2017 
mitjançant un conveni de col·laboració signat amb el Ministeri de Foment. Amb 
aquesta finalitat, l’esmentat Ministeri va disposar una quantitat de 328 milions d’eu-
ros a repartir entre les diferents comunitats autònomes signatàries d’aquests conve-
nis, més una partida addicional de 100 milions d’euros per ajudes de subsidiació de 
préstecs concedits principalment als compradors d’habitatges protegits.

– Quin ha estat l’import pressupostat per part de la Generalitat en compliment 
del Conveni de col·laboració per a l’execució del Pla Estatal de foment del lloguer 
d’habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes pel 
que fa al període 2013-2016? A quins projectes s’ha destinat aquest import?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Susanna Segovia Sánchez, Yolanda López Fernández, diputades GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import executat en 
compliment del conveni de col·laboració amb el Ministeri de Foment 
per al lloguer, la rehabilitació i la regeneració i renovació urbanes en 
el període 2013-2016
314-00613/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 1317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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
Susanna Segovia Sánchez, diputada 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: 
El Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria, i 

la regeneració i renovació urbanes 2013-2016 va ser prorrogat durant l’exercici 2017 
mitjançant un conveni de col·laboració signat amb el Ministeri de Foment. Amb 
aquesta finalitat, l’esmentat Ministeri va disposar una quantitat de 328 milions d’eu-
ros a repartir entre les diferents comunitats autònomes signatàries d’aquests conve-
nis, més una partida addicional de 100 milions d’euros per ajudes de subsidiació de 
préstecs concedits principalment als compradors d’habitatges protegits.

– Quin ha estat l’import executat per part de la Generalitat en compliment del 
Conveni de col·laboració per a l’execució del Pla Estatal de foment del lloguer d’ha-
bitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes pel que fa 
al període 2013-2016? Quin és l’estat dels projectes iniciats?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que dominen l’anglès a primària i a secundària
314-00614/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 percentatge de l’alumnat que té un domini d’anglès a primària i a 

secundària? Quin és el percentatge en els centres d’alta complexitat? (Desglossar les 
dades per titularitat dels centres escolars).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que no dominen l’anglès a primària i a secundària
314-00615/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 percentatge de l’alumnat que no té un domini bàsic d’anglès a pri-

mària i a secundària? Quin és el percentatge en els centres d’alta complexitat? (Des-
glossar les dades per titularitat dels centres escolars).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos 
d’anglès
314-00616/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 ha estat l’evolució dels imports de les taxes de les Escoles Oficials d’Idi-

omes per als cursos d’aprenentatge d’anglès des de l’any 2010 fins l’any 2018? (Des-
glossar les dades per demarcacions comarcals).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos 
de francès
314-00617/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
– Quina ha estat l’evolució dels imports de les taxes de les Escoles Oficials d’Idi-

omes per als cursos d’aprenentatge de francès des de l’any 2010 fins l’any 2018? 
(Desglossar les dades per demarcacions comarcals).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos 
d’alemany
314-00618/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 ha estat l’evolució dels imports de les taxes de les Escoles Oficials d’Idi-

omes per als cursos d’aprenentatge d’alemany des de l’any 2010 fins l’any 2018? 
(Desglossar les dades per demarcacions comarcals).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos 
d’italià
314-00619/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
– Quina ha estat l’evolució dels imports de les taxes de les Escoles Oficials d’Idi-

omes per als cursos d’aprenentatge d’italià des de l’any 2010 fins l’any 2018? (Des-
glossar les dades per demarcacions comarcals).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos 
de xinès
314-00620/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 ha estat l’evolució dels imports de les taxes de les Escoles Oficials d’Idi-

omes per als cursos d’aprenentatge de xinès des de l’any 2010 fins l’any 2018? (Des-
glossar les dades per demarcacions comarcals).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de 
preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per als 
cursos d’anglès
314-00621/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
– Quines places han estat ateses en primera opció en el procés de preinscripció 

i matriculació dels cursos d’anglès en les diferents Escoles Oficials d’Idiomes des 
de l’any 2010 fins l’any 2018? (Desglossar les dades per demarcacions comarcals).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de 
preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per als 
cursos de francès
314-00622/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 places han estat ateses en primera opció en el procés de preinscripció 

i matriculació dels cursos de francès en les diferents Escoles Oficials d’Idiomes des 
de l’any 2010 fins l’any 2018? (Desglossar les dades per demarcacions comarcals).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de 
preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per als 
cursos d’alemany
314-00623/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 29
2 de març de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 134

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 places han estat ateses en primera opció en el procés de preinscripció 

i matriculació dels cursos d’alemany en les diferents Escoles Oficials d’Idiomes des 
de l’any 2010 fins l’any 2018? (Desglossar les dades per demarcacions comarcals).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de 
preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per als 
cursos d’italià
314-00624/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 places han estat ateses en primera opció en el procés de preinscripció 

i matriculació dels cursos d’italià en les diferents Escoles Oficials d’Idiomes des de 
l’any 2010 fins l’any 2018? (Desglossar les dades per demarcacions comarcals).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de 
preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per als 
cursos de xinès
314-00625/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
– Quines places han estat ateses en primera opció en el procés de preinscripció 

i matriculació dels cursos de xinès en les diferents Escoles Oficials d’Idiomes des 
de l’any 2010 fins l’any 2018? (Desglossar les dades per demarcacions comarcals).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professors d’anglès en els centres educatius
314-00626/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 nombre de professors i professores d’anglès als centres educatius de 

Catalunya des de l’any 2010 fins l’any 2018? (Desglossar les dades per titularitat de 
centres escolars).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents amb domini de l’anglès que hagin impartit matèries no 
lingüístiques en anglès en els centres educatius
314-00627/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 nombre de docents amb domini d’anglès per impartir matèries no 

lingüístiques en aquesta llengua als centres escolars de Catalunya des de l’any 2010 
fins l’any 2018? (Desglossar les dades per titularitat de centres).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats a fomentar l’aprenentatge de les llengües estrangeres
314-00628/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 al foment de l’aprenentatge de les llen-

gües estrangeres a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents que han rebut cursos de formació permanent de l’oferta 
pública per al domini de l’anglès
314-00629/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
– Quants docents han rebut cursos de formació permanent del professorat de 

l’oferta pública per al domini de l’anglès? Quin tipus de formació han rebut?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
escolars que formen part del Programa experimental de suport a la 
certificació dels coneixements de llengües estrangeres
314-00630/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

L’any 2017 el Govern va crear el programa experimental de suport a la certifi-
cació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments que 
preveu que els centres que hi participin disposin del suport i l’assessorament de les 
Escoles Oficials d’Idiomes que els permeti dissenyar actuacions adequades al seu 
context, i que el professorat rebi una formació específica. Interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quins centres escolars formen part del programa experimental de suport a la 
certificació de coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que s’estan beneficiant del Programa experimental de suport a la 
certificació dels coneixements de llengües estrangeres
314-00631/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al 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.

L’any 2017 el Govern va crear el programa experimental de suport a la certifi-
cació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments que 
preveu que els centres que hi participin disposin del suport i l’assessorament de les 
Escoles Oficials d’Idiomes que els permeti dissenyar actuacions adequades al seu 
context, i que el professorat rebi una formació específica. Interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants alumnes s’estan beneficiant d’aquest programa?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents que han rebut una formació específica del Programa 
experimental de suport a la certificació dels coneixements de 
llengües estrangeres
314-00632/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

L’any 2017 el Govern va crear el programa experimental de suport a la certifi-
cació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments que 
preveu que els centres que hi participin disposin del suport i l’assessorament de les 
Escoles Oficials d’Idiomes que els permeti dissenyar actuacions adequades al seu 
context, i que el professorat rebi una formació específica. Interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants docents han rebut una formació específica? Quin tipus de formació han 
rebut? Amb quins resultats?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
estimular la motivació i el rendiment dels alumnes en les matèries de 
llengües estrangeres
314-00633/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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.

L’any 2017 el Govern va crear el programa experimental de suport a la certifi-
cació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments que 
preveu que els centres que hi participin disposin del suport i l’assessorament de les 
Escoles Oficials d’Idiomes que els permeti dissenyar actuacions adequades al seu 
context, i que el professorat rebi una formació específica. Interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines actuacions s’estan portant a terme per estimular la motivació i el rendi-
ment de l’alumnat en les matèries de llengües estrangeres?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats 
pel brot de gastroenteritis aguda en hotels de la Cerdanya
314-00634/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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 nombre final de persones afectades pel brot de gastroenteritis aguda 

detectat a diferents hotels de la Cerdanya el mes de febrer de 2018?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del brot de 
gastroenteritis aguda en hotels de la Cerdanya
314-00635/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
– Quina ha estat la causa probable i el pronòstic de l’afectació del brot de gastro-

enteritis aguda que ha afectat a un grup d’escolars a diferents hotels de la Cerdanya 
el mes de febrer de 2018?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades amb relació al brot de gastroenteritis aguda en hotels de 
la Cerdanya
314-00636/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 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: 
– Quines mesures ha adoptat el Departament de Salut en relació al brot de gas-

troenteritis aguda detectat a diferents hotels de la Cerdanya el mes de febrer de 
2018?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places concertades de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017
	311-00125/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places públiques de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017
	311-00126/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places concertades de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017
	311-00127/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places públiques de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017
	311-00128/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places concertades de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017
	311-00129/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professionals que treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran
	311-00130/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places concertades de centres oberts a cada província
	311-00131/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places concertades de centres oberts a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
	311-00132/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places concertades de centres oberts al Baix Llobregat
	311-00133/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera per a residències de grans dependents a cada província
	311-00134/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera per a residències de grans dependents a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
	311-00135/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera per a residències de grans dependents al Baix Llobregat
	311-00136/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el programa individual d’atenció
	311-00137/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el programa individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i
	311-00138/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el programa individual d’atenció al Baix Llobregat
	311-00139/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual d’atenció
	311-00140/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adr
	311-00141/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual d’atenció al Baix Llobregat
	311-00142/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de les prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari
	311-00143/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de les prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
	311-00144/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de les prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari al Baix Llobregat
	311-00145/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professionals que treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran
	311-00146/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de residents que hi ha en cada residència pública
	311-00147/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes d’arrelament per a immigrants en procés de regularització
	311-00148/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
	311-00149/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge al Baix Llobregat
	311-00150/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge a les províncies de Tarragona, Lleida i Girona
	311-00151/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un estudi sobre el valor econòmic del treball domèstic i de cura d’infants, gent gran i dependents
	311-00152/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els programes elaborats per a incentivar les bones pràctiques en gestió del temps i d’impuls del teletreball a les empreses
	311-00153/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de control i sanció establerts per a garantir el compliment de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
	311-00154/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en les actuacions de la Inspecció de Treball
	311-00155/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de cooperació interinstitucional creats per a impulsar la transversalitat de gènere
	311-00156/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els programes de formació per a afavorir la implicació de les famílies en la coeducació dels fills
	311-00157/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de coordinació i col·laboració interdepartamentals establerts per a impulsar la transversalitat de gènere
	311-00158/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els protocols de prevenció i actuació davant la violència masclista a l’esport
	311-00159/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les empreses que han rebut el distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball
	311-00160/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els programes integrals per a dones en situació de precarietat econòmica i risc d’exclusió social
	311-00161/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat actual de desenvolupament del Pla interdepartamental d’acció i interacció social i sanitària
	311-00162/12
	Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la periodicitat amb què s’han de recarregar les bateries dels braçalets GPS que s’usen per a controlar els condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere
	311-00163/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els dispositius alternatius als braçalets GPS que s’usen per a controlar els condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere
	311-00164/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a garantir la seguretat de les víctimes d’agressió sexual o violència de gènere quan el braçalet GPS de control dels condemnats es queda sense bateria
	311-00165/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que s’han col·locat durant el 2016 i el 2017
	311-00166/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que estan en servei
	311-00167/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que s’han comprat durant el 2016 i el 2017
	311-00168/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duien braçalets GPS de control
	311-00169/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació entre el jutjat i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del control dels condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere amb braçalets GPS
	311-00170/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes de control dels condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duen braçalets GPS
	311-00171/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2017
	311-00172/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2016
	311-00173/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2015
	311-00174/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2014
	311-00175/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els llaços grocs que hi ha a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	311-00176/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat política als centres públics d’educació
	311-00177/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi ha adoctrinament a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	311-00178/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir la neutralitat política a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	311-00179/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions impulsades per a desplegar la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya
	311-00180/12
	Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estratègia per a afrontar l’augment abusiu del lloguer i garantir el dret d’accés a l’habitatge de lloguer
	311-00181/12
	Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de suspendre la pujada del preu de l’aigua a compte del cànon concessional
	311-00182/12
	Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el retorn a la gestió pública d’Aigües Ter Llobregat
	311-00183/12
	Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de desfer les darreres reformes de l’impost de successions
	311-00184/12
	Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera inspecció dels serveis territorials i dels veterinaris als delfinaris de Marineland, de Palafolls (Maresme), i Aquopolis, de Vila-seca (Tarragonès)
	314-00508/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes i altes de dofins els darrers cinc anys
	314-00509/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els veterinaris contractats per a la cura diària dels dofins als delfinaris de Marineland, de Palafolls (Maresme), i Aquopolis, de Vila-seca (Tarragonès)
	314-00510/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a comprar l’Hospital General de Catalunya
	314-00511/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a forçar que Barnaclínic surti físicament de l’Hospital Clínic
	314-00512/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a resoldre el forat d’ingressos que comporta la infradeclaració de malalties professionals
	314-00513/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a crear un observatori de la mort dins l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya
	314-00514/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a fer una avaluació i un pla d’actuacions respecte al compliment de l’accés universal a les cures pal·liatives
	314-00515/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació del cobrament dels serveis mèdics prestats a estrangers a l’empresa International Care Patient Assistance
	314-00516/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les universitats que no exigiran el nivell B2 d’anglès el curs 2017-2018
	314-00517/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes universitaris que tenen el nivell B2 d’anglès
	314-00518/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes universitaris que tenen el nivell B2 d’anglès, per universitats i per graus
	314-00519/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes perquè els alumnes universitaris tinguin el nivell B2 d’anglès en acabar el grau
	314-00520/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors sanitaris de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), afectats per sarna que van estar de baixa per contingència comuna i els que ho van estar per la mútua del treball
	314-00521/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors sanitaris de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), afectats per sarna que van demanar la baixa per salut ocupacional
	314-00522/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va negar la baixa laboral a algun treballador sanitari de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), afectat per sarna
	314-00523/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del procés d’integració dels Mossos d’Esquadra a Europol
	314-00524/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del procés d’integració dels Mossos d’Esquadra al Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO)
	314-00525/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del procés d’integració dels Mossos d’Esquadra al sistema SIENA
	314-00526/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del procés d’integració dels Mossos d’Esquadra a l’oficina Sirene
	314-00527/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions del Cos de Mossos d’Esquadra en suport, auxili i col·laboració amb la Inspecció de Treball de Catalunya el 2017
	314-00528/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de cossos policials en col·laboració amb la Inspecció de Treball de Catalunya
	314-00529/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de col·laboració i els reglaments articulats entre el Cos de Mossos d’Esquadra i la Inspecció de Treball de Catalunya per a desenvolupar l’article 16.7 de la Llei de l’Estat 23/2015, ordenador
	314-00530/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna unitat policial dels Mossos d’Esquadra especialitzada en la lluita contra els delictes relatius als treballadors i la seguretat social
	314-00531/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions aplicades a les empreses del sector carni per l’ús de cooperatives de treball associat de manera fraudulenta i per l’incompliment del conveni laboral
	314-00532/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments amb relació al contracte programa de serveis socials en data del 31 d’agost de 2017
	314-00533/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments amb relació al contracte programa de serveis socials en data del 31 de desembre de 2017
	314-00534/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament públic dels centres d’atenció a la gent gran entre els anys 2012 i 2017
	314-00535/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost mitjà d’una plaça residencial ocupada en règim de col·laboració i el d’una plaça diürna entre els anys 2012 i 2017
	314-00536/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places de formació professional específica per a persones amb discapacitat
	314-00537/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017
	314-00538/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017
	314-00539/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017
	314-00540/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017
	314-00541/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017
	314-00542/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017
	314-00543/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran
	314-00544/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades de centres oberts a cada província
	314-00545/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades de centres oberts a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
	314-00546/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades de centres oberts al Baix Llobregat
	314-00547/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a residències de grans dependents a cada província
	314-00548/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a residències de grans dependents a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
	314-00549/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a residències de grans dependents al Baix Llobregat
	314-00550/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el programa individual d’atenció
	314-00551/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el programa individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Col
	314-00552/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el programa individual d’atenció al Baix Llobregat
	314-00553/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual d’atenció
	314-00554/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besò
	314-00555/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual d’atenció al Baix Llobregat
	314-00556/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari
	314-00557/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
	314-00558/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari al Baix Llobregat
	314-00559/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran
	314-00560/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents que hi ha en cada residència pública
	314-00561/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes d’arrelament per a immigrants en procés de regularització
	314-00562/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
	314-00563/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge al Baix Llobregat
	314-00564/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge a les províncies de Tarragona, Lleida i Girona
	314-00565/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi sobre el valor econòmic del treball domèstic i de cura d’infants, gent gran i dependents
	314-00566/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes elaborats per a incentivar les bones pràctiques en gestió del temps i d’impuls del teletreball a les empreses
	314-00567/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control i sanció establerts per a garantir el compliment de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
	314-00568/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en les actuacions de la Inspecció de Treball
	314-00569/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de cooperació interinstitucional creats per a impulsar la transversalitat de gènere
	314-00570/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de formació per a afavorir la implicació de les famílies en la coeducació dels fills
	314-00571/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació i col·laboració interdepartamentals establerts per a impulsar la transversalitat de gènere
	314-00572/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de prevenció i actuació davant la violència masclista a l’esport
	314-00573/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que han rebut el distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball
	314-00574/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes integrals per a dones en situació de precarietat econòmica i risc d’exclusió social
	314-00575/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència salarial establerta en funció de l’alçada de les dones contractades com a personal d’atenció al públic
	314-00576/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la diferència salarial establerta en funció de l’alçada de les dones contravé al model de relacions entre persones igualitari
	314-00577/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment dels plans d’igualtat empresarials pel que fa a la diferència salarial establerta en funció de l’alçada de les dones
	314-00578/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció d’un pla d’acció per al foment de la igualtat en el treball davant la diferència salarial establerta en funció de l’alçada de les dones
	314-00579/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a posar fi a pràctiques discriminatòries com la diferència salarial establerta en funció de l’alçada de les dones
	314-00580/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de sancionar les empreses que estableixen diferències salarials en funció de l’alçada de les dones
	314-00581/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb què s’han de recarregar les bateries dels braçalets GPS que s’usen per a controlar els condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere
	314-00582/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius alternatius als braçalets GPS que s’usen per a controlar els condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere
	314-00583/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la seguretat de les víctimes d’agressió sexual o violència de gènere quan el braçalet GPS de control dels condemnats es queda sense bateria
	314-00584/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que s’han col·locat durant el 2016 i el 2017
	314-00585/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que estan en servei
	314-00586/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que s’han comprat durant el 2016 i el 2017
	314-00587/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duien braçalets GPS de control
	314-00588/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre el jutjat i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del control dels condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere amb braçalets GPS
	314-00589/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes de control dels condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duen braçalets GPS
	314-00590/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2017
	314-00591/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2016
	314-00592/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2015
	314-00593/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2014
	314-00594/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llaços grocs que hi ha a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	314-00595/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neutralitat política als centres públics d’educació
	314-00596/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha adoctrinament a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	314-00597/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir la neutralitat política a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	314-00598/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions amb el Ministeri de Foment amb relació a l’estació intermodal de Reus (Baix Camp) durant l’onzena legislatura
	314-00599/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió amb el Ministeri de Foment amb relació a l’estació intermodal de Reus (Baix Camp)
	314-00600/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de millorament de la seguretat a la carretera B-124 entre Sabadell i Sant Llorenç Savall
	314-00601/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres de modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt Urgell, de Tàrrega, s’hagin fet sense cap informe d’impacte ambiental o urbanístic
	314-00602/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres de modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt Urgell, de Tàrrega, s’hagin fet sense la supervisió tècnica ambiental preceptiva
	314-00603/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres de modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt Urgell, de Tàrrega, es facin en espais naturals protegits
	314-00604/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions empreses per l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a la manca de cabal del riu Ondara i a les captacions que fan algunes comunitats de regants amb concessions antigues
	314-00605/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que van destrossar la replantació impulsada per l’Ajuntament de Tàrrega (Urgell) i el Grup d’Ecologia i Medi Ambient al riu Ondara
	314-00606/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reclamació del Grup d’Ecologia i Medi Ambient de Tàrrega (Urgell) amb relació a la vigència del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, dels espais naturals protegits de la Plana de Lle
	314-00607/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import assignat a la Generalitat en el conveni de col·laboració amb el Ministeri de Foment per al lloguer, la rehabilitació i la regeneració i renovació urbanes
	314-00608/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de la partida pressupostària assignada a la Generalitat en compliment del conveni de col·laboració amb el Ministeri de Foment durant el 2017
	314-00609/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import final pressupostat per a l’execució del paquet de mesures destinat a la construcció de noves promocions d’habitatges protegits i a incrementar la compra de pisos a bancs
	314-00610/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del paquet de mesures destinat a la construcció de noves promocions d’habitatges protegits i a incrementar la compra de pisos a bancs
	314-00611/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat en compliment del conveni de col·laboració amb el Ministeri de Foment per al lloguer, la rehabilitació i la regeneració i renovació urbanes en el període 2013-2016
	314-00612/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import executat en compliment del conveni de col·laboració amb el Ministeri de Foment per al lloguer, la rehabilitació i la regeneració i renovació urbanes en el període 2013-2016
	314-00613/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que dominen l’anglès a primària i a secundària
	314-00614/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que no dominen l’anglès a primària i a secundària
	314-00615/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’anglès
	314-00616/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos de francès
	314-00617/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’alemany
	314-00618/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’italià
	314-00619/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos de xinès
	314-00620/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’anglès
	314-00621/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos de francès
	314-00622/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’alemany
	314-00623/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’italià
	314-00624/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos de xinès
	314-00625/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors d’anglès en els centres educatius
	314-00626/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents amb domini de l’anglès que hagin impartit matèries no lingüístiques en anglès en els centres educatius
	314-00627/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a fomentar l’aprenentatge de les llengües estrangeres
	314-00628/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents que han rebut cursos de formació permanent de l’oferta pública per al domini de l’anglès
	314-00629/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que formen part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres
	314-00630/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’estan beneficiant del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres
	314-00631/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents que han rebut una formació específica del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres
	314-00632/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a estimular la motivació i el rendiment dels alumnes en les matèries de llengües estrangeres
	314-00633/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats pel brot de gastroenteritis aguda en hotels de la Cerdanya
	314-00634/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del brot de gastroenteritis aguda en hotels de la Cerdanya
	314-00635/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació al brot de gastroenteritis aguda en hotels de la Cerdanya
	314-00636/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units




