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Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i. Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb'resposta escrita.
El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irre
gularitats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d'A
tenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el perí
ode en què el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d'aquesta. Entre altres
qüestions s'afirma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d'aquestes
adjudicacions, una d'elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i
Famílies. La Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de
juny passat que el senyor Ricard Calvo estigués a ta mesa de contractació i
també que la seva signatura figurés en alguna adjudicació. Però, tant en la in
formació que publica El Periódico com en els expedients que ha pogut consul
tar aquesta diputada, es reflecteix que no és així. Interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
La Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies va anunciar al mes de
juliol de 2017 que la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies va
obrir un expedient informatiu per conèixer quin havia estat el destí dels
fons públics en l'època en què Ricard Calvo va estar al capdavant de la
DGAIA. En quin estat es troba aquest expedient informatiu i quin tipus
de responsabilitats es deriven?
Palau del Parlament, 30 de gener de 201 9
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Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irre
gularitats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d'A
tenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant et perí
ode en què el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d'aquesta. Entre altres
qüestions s'afirma que hi ha quatre investigacions obertes ai voltant d'aquestes
adjudicacions, una d'elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i
Famílies. La Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar ei 14 de
juny passat que el senyor Ricard Calvo estigués a ta mesa de contractació i
també que la seva signatura figurés en alguna adjudicació. Però, tant en la in
formació que publica El Periódico com en els expedients que ha pogut consul
tar aquesta diputada, es reflecteix que no és així. Interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari;

•

Per quin motiu el Sr. Ricard Calvo va signar les valoracions tècniques
d'adjudicacions a entitats a les quals ell havia estat vinculat? Es van
complir els procediments interns per aquest tipus d'adjudicacions? Qui
nes mesures s'han portat a terme des del Govern per evitar que es tor
nin a repetir situacions d'aquest tipus?

Palau del Parlament, 30 de gener de 201 9
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que 11 sigui contestada
amb resposta escrita.
El Periódico ha publicat avui un reportatge çobre una sèrie de presumptes irre
gularitats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció Generat d'A
tenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el perí
ode en què ei senyor Ricard Calvo i Pla era el director d'aquesta. Entre altres
qüestions s'afirma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d'aquestes
adjudicacions, una d'elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i
Famílies. La Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de
juny passat que el senyor Ricard Calvo estigués a ta mesa de contractació i
també que ta seva signatura figurés en alguna adjudicació. Però, tant en la in
formació que publica El Periódico com en els expedients que ha pogut consul
tar aquesta diputada, es reflecteix que no és així. Interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
El Govern va reconèixer l'any 2 0 1 7 als mitjans de comunicació que' dels
235 milions d'euros de la DGAIA, 11 5 es van invertir en externalitzacions i que d'aquestes, un 10% van anar a FASl, que forma part de Plata
forma Educativa, entitat a la qual es s'ha reincorporat el senyor Ricard
Calvo. Quin és el quantia exacta de les adjudicacions a l'entitat a ta qual
s'ha reincorporat Ricard Calvo? Quina és la quantia a empreses que es
troben sota 'Plataforma Educativa? (FASl, Resilis, Gentls, Astres, princi
palment)
Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Beatriz Siiva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irre
gularitats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d'A
tenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el perí*
ode en què el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d'aquesta. Entre altres
qüestions s'afirma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d'aquestes
adjudicacions, una d'elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i
Famílies. La Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de
juny passat que el senyor Ricard Calvo estigués a la mesa de contractació i
també que la seva signatura figurés en alguna adjudicació. Però, tant en la in
formació que publica El Periódico com en els expedients que ha pogut consul
tar aquesta diputada, es reflecteix que no és així. Interessa saber a aquesta
diputada í al seu grup parlamentari;
-

L'article 7 de la llei 13/2005 del règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs
al servei de la Generalitat estableix que els alts càrrecs "durant els dos
anys següents al cessament en el càrrec per a l'exercici del qual han es
tat nomenats, elegits o designats no poden desenvolupar activitats pri
vades relacionades amb els expedients, en la resolució dels quals hagin
intervingut directament en l'exercici de l'alt càrrec". Quines mesures ha
adoptat la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies per garantir
l'acompliment per part d'ex-Alts Càrrecs de !a Generalitat de l'article 7
de la Llei 13/2005?
) de gener de 2019
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Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 153 i 166 deí Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irre
gularitats que podrien haver-hi en les adjudicacions de ta Direcció General d'A
tenció a la Infància i ('Adolescència (DGAÍA) a centres concertats durant eí perí
ode en què el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d'aquesta. Entre altres
qüestions s'afirma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d'aquestes
adjudicacions, una d'elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i
Famílies. La Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar ei 14 de
juny passat que el senyor Ricard Calvo estigués a la mesa de contractació 1
també que la seva signatura figurés en alguna adjudicació. Però, tant en la in
formació que publica El Periódico com en els expedients que ha pogut consul
tar aquesta diputada, es reflecteix que no és així. Interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
Les informacions publicades a El Periódico avui fan referència també a
una investigació oberta al jutjat d'Instrucció número 24 de Barcelona, a
una segona investigació per part de ('Oficina Antifrau i una tercera per la
Conselleria de Justícia en .relació amb les adjudicacions de Ricard Calvo
a les entitats a què havia estat vinculat i a les que s'ha reincorporat.
Quin paper està jugant la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies
en aquestes investigacions? Se li ha demanat documentació? En cas
afirmatiu, quina documentació s'ha demanat?
Palau del Parlament, 30 de gener de 201 9
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes I Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles T63 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que 11 sigui contestada
amb resposta escrita.
El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes Irre
gularitats que podrien haver-hl en les adjudicacions de la Direcció General d'A
tenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el. perí
ode en què el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d'aquesta. Entre altres
qüestions s'afirma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d'aquestes
adjudicacions, una d'elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i
Famílies. La Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de
juny passat que el senyor Ricard Calvo estigués a la mesa de contractació i
també que la seva signatura figurés en alguna adjudicació. Però, tant en la In
formació que publica El Periódico com en els expedients que ha pogut consul
tar aquesta diputada, es reflecteix que no és així. interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
-

Les informacions aparegudes a El Periódico (però també en altres mit
jans de comunicació) parlen que s'hauria pagat a una empresa partici
pada per FASl lloguers de pisos tutelats per sobre del preu de mercat.
Quines mesures ha adoptat des de llavors la Conselleria de Treball,
Afers Socials i Famílies per garantir que no se segueixen produint situa
cions d'aquest tipus? Té previst algun tipus de sanció? En cas afirmatiu,
quina tipus de sanció?

Palau del Parlament, 30 de gener de 201 9
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Beatriz Sííva Gallardo, diputada del Crup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
El Periódico ha publicat avui un reportaí:ge sobre una sèrie de presumptes irre
gularitats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d'A
tenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el perí
ode en què eí senyor Ricard Calvo i Pla era el director d'aquesta. Entre altres
qüestions s'afirma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d'aquestes
adjudicacions, una d'elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i
Famílies. La Consellera de Treball, Afers Socials í Famílies, va negar el 14 de
juny passat que el senyor Ricard Calvo estigués a la mesa de contractació i
també que la seva signatura figurés en alguna adjudicació. Però, tant en la in
formació que publica Ei Periódico com en els expedients que ha pogut consul
tar aquesta diputada, es reflecteix que no és així. Interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
S'han introduït en els darrers 6 anys criteris de càlcul no previst o con
traris a les bases de les convocatòries per les adjudicacions de la Direc
ció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència a entitats? En cas
afirmatiu, per quins motius es van introduir? Qui va ser la persona res
ponsable d'introduir aquests criteris?
Palau del Parlament, 30 de gener de 201 9

Beatriz Silva Gallardo
Gallardo
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Beatriz Siiva Gallardo, diputada dei Grup Pariamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 153 i 166 del Reglament
deí Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irre
gularitats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d'A
tenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant eí perí
ode en què el senyor Ricard Calvo i Pia era eí director d'aquesta. Entre altres
qüestions s'afirma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d'aquestes
adjudicacions, una d'elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i
Famílies. La Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de
juny passat que el senyor Ricard Calvo estigués a la mesa de contractació i
també que la seva signatura figurés en alguna adjudicació. Però, tant en la in
formació que publica El Periódico com en els expedients que ha pogut consul
tar aquesta diputada, es reflecteix que no és així. Interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
Quantes

persones

d'adjudicacions

de

s'encarreguen

la Direcció General

l'Adolescència a entitats?
Palau del Parlament, 30 de gener de 201 9
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Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 153 i 166 del Reglament
del Parlament,- presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irre
gularitats que podrien haver-hi en les adjudicacions de ta Direcció General d'A
tenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el perí
ode en què ei senyor Ricard Calvo i Pla era el director d'aquesta. Entre altres
qüestions s'afirma que hi ha quatre investigacions obertes ai voltant d'aquestes
adjudicacions, una d'elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i
' Famílies. La Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar ei 14 de
juny passat que el senyor Ricard Calvo estigués a la mesa de contractació i
també que la seva signatura figurés en alguna adjudicació. Però, tant en la in
formació que publica Ei Periódico com en els expedients que ha pogut consul
tar aquesta diputada, es reflecteix que no és així. Interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup pariamentari:
-

Com es supervisen les despeses de personal per part de la Direcció Ge
neral d'Atenció a ia infància i l'Adolescència als centres concertats que
atenen menors tutelats?

Palau dei Parlament, 30 de gener de 201 9
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