
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de menors 
oberts el 2017 i el 2018 i el nombre de places de cada un
314-03039/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries des-
tinades a mesures de seguretat i riscos laborals per a les empreses del complex 
petroquímic de Tarragona
314-06692/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa en matèria de segure-
tat i riscos laborals aplicada en el cas de l’explosió a l’empresa Industrias Químicas 
del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06693/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indemnitzacions a les dones 
víctimes de violència masclista i a fills de víctimes d’assassinats masclistes els anys 
2018 i 2019 i la previsió per al 2020
314-06718/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’indem-
nitzacions rebudes de dones víctimes de violència masclista el 2018 i el 2019 i les 
que han estat denegades
314-06719/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes de violència 
masclista que s’han beneficiat de les indemnitzacions del 2018 i el 2019
314-06720/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits per a la concessió 
d’una indemnització per violència masclista
314-06721/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que es dona a les 
dones víctimes de violència masclista relativa als ajuts que poden rebre
314-06722/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a donar suport a les 
dones víctimes de violència masclista els anys 2018 i 2019 i les previstes per al 2020
314-06723/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes de violència 
masclista que s’han beneficiat dels ajuts previstos els anys 2018 i 2019
314-06724/12
Resposta del Govern 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència entre els pressupos-
tos provinents dels recursos finalistes del Pacte d’Estat i el seu desglossament per 
al 2020
314-06725/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el desplegament dels serveis 
d’intervenció especialitzada es finançarà amb recursos del Pacte d’Estat
314-06726/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge dels pressupostos 
del 2019 destinats a polítiques de dones que correspon al Pacte d’Estat contra la 
violència de gènere i el que correspon a recursos propis
314-06728/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge dels pressupostos 
del 2020 destinats a polítiques de dones que correspon al Pacte d’Estat contra la 
violència de gènere i el que correspon a recursos propis
314-06729/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió del Departament d’Edu-
cació amb relació a l’adequació d’emplaçar un abocador de residus no perillosos 
a prop d’una escola
314-06739/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals solament hi 
ha dos instituts escola al Baix Llobregat
314-06799/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha rebut cap petició per a crear 
un institut escola al Baix Llobregat
314-06800/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors immigrants 
no acompanyats amb permís de residència quan arriben a la majoria d’edat
314-06846/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acompanyament en la tramitació 
del permís de residència que es fa als menors immigrants no acompanyats quan 
arriben a la majoria d’edat
314-06847/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors immigrants 
no acompanyats amb un permís de treball en arribar a la majoria d’edat
314-06848/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els menors immigrants no acom-
panyats amb un empadronament vàlid en arribar a la majoria d’edat
314-06849/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors immigrants 
no acompanyats amb la targeta sanitària individual definitiva o provisional quan ar-
riben a la majoria d’edat
314-06850/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors dels cen-
tres de treball i residències afectats per la crisi del coronavirus
314-07021/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no recomana el 
seguiment de RTVE per a completar l’oferta pública educativa
314-07118/12
Resposta del Govern 62
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè els 
alumnes de primària i secundària puguin continuar les classes
314-07138/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de modificar el Projecte 
de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 per a proveir una oferta gra-
tuïta d’escoles d’estiu
314-07318/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores que el Programa ex-
perimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres ha 
aportat als alumnes i els professors
314-07319/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos addicionals obtinguts 
pels centres educatius que han participat en el Programa experimental de suport a 
la certificació dels coneixements de llengües estrangeres
314-07320/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar un nou pro-
grama experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües es-
trangeres
314-07321/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes que han rebut atenció 
educativa domiciliària durant els cursos escolars 2018-2019 i 2019-2020 i els mes-
tres que hi han participat
314-07324/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de regulació tem-
poral d’ocupació presentats en els centres sanitaris i altres àmbits empresarials
314-07335/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de recursos tecnològics 
als treballadors de les oficines d’ocupació perquè puguin fer teletreball
314-07352/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van dotar els treballadors 
de les oficines d’ocupació dels mecanismes necessaris per a fer teletreball des de 
l’inici de l’estat d’alarma
314-07353/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions d’ampliació de la 
plantilla del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya arran de la situació d’emergència
314-07358/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació que la manera de re-
forçar l’atenció ciutadana pot tenir en els tècnics encarregats d’altres tramitacions
314-07359/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a revisar 
els barems i els llindars de renda per a accedir als ajuts per a l’educació primària 
arran de la crisi econòmica per la Covid-19
314-07390/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a revi-
sar els barems i els llindars de renda per a accedir als ajuts per a l’educació de 0 a 
3 anys arran de la crisi econòmica per la Covid-19
314-07391/12
Resposta del Govern 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a revisar 
els barems i els llindars de renda per a accedir als ajuts per a l’educació secundària 
arran de la crisi econòmica per la Covid-19
314-07392/12
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions del Departament 
d’Educació amb relació a l’acompanyament o l’orientació psicopedagògica per als 
alumnes amb necessitats educatives especials
314-07397/12
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions donades pel De-
partament d’Educació als docents tècnics en educació especial amb relació a 
l’acompanyament o l’orientació psicopedagògica per als alumnes amb necessitats 
educatives especials
314-07398/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de regu-
lació temporal d’ocupació que s’han presentat al registre de la Inspecció de Treball
314-07506/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les empreses càrnies d’Osona els darrers tres mesos
314-07549/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’inspecció previst per a 
abordar la situació de les empreses càrnies durant la crisi de la Covid-19
314-07550/12
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses càrnies d’Osona que 
han tingut alguna inspecció de treball els darrers tres mesos relativa al compliment 
de les mesures de seguretat
314-07551/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té del nombre 
de treballadors de les càrnies d’Osona positius en Covid-19
314-07552/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de seguiment dels in-
fectats de Covid-19 que s’han fet als treballadors de les empreses càrnies d’Osona
314-07553/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer un estudi de se-
guiment dels treballadors de les empreses càrnies d’Osona infectats de Covid-19
314-07554/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures d’emergència adop-
tades per a protegir les víctimes de violència masclista i les víctimes d’explotació 
sexual durant la crisi de la Covid-19
314-07555/12
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics que destina 
per a protegir les víctimes de violència masclista i les víctimes d’explotació sexual 
durant la crisi de la Covid-19
314-07556/12
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si destina recursos del fons del 
Pacte d’estat contra la violència de gènere per a protegir les víctimes de violència 
masclista i les víctimes d’explotació sexual durant la crisi de la Covid-19
314-07557/12
Resposta del Govern 83
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació de recursos d’habitatge 
per a les víctimes de violència masclista i les víctimes d’explotació sexual durant la 
crisi de la Covid-19
314-07558/12
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir 
que les empreses compleixin les mesures de prevenció per l’emergència sanitària
314-07573/12
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar que la im-
plantació accelerada del teletreball pugui lesionar els drets dels treballadors
314-07576/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions que ha donat el 
Departament d’Educació als ajuntaments perquè puguin detectar les mancances 
tecnològiques dels centres educatius
314-07690/12
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que encara 
no disposen del material tecnològic necessari ni connexió a Internet després de sis 
setmanes de confinament
314-07691/12
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 12 del Pla 
de lectura 2020
314-07700/12
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 6 del Pla 
de lectura 2020
314-07706/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la borsa de treball per a suplir les 
baixes per Covid-19 dels professionals de l’àmbit residencial
314-07715/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’experiència professional i la ti-
tulació exigides per a formar part de la borsa de treball per a suplir les baixes per 
Covid-19 dels professionals de l’àmbit residencial
314-07716/12
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de la decisió de 
traslladar les competències en matèria de residències
314-07722/12
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la temporalitat del trasllat del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies al Departament de Salut de les com-
petències relatives a la gestió de les residències
314-07729/12
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de desinfeccions de re-
sidències que ha autoritzat
314-07730/12
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves de reacció en 
cadena de la polimerasa i de tests serològics d’immunoglobulina M i d’immunoglo-
bulina G fets als residents i els treballadors de les residències
314-07731/12
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’avaluació de les es-
coles oficials d’idiomes
314-07737/12
Resposta del Govern 97
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si disposa d’un pla amb les con-
dicions de reobertura de les llars d’infants
314-07738/12
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper del Departament d’Edu-
cació i la Direcció General de Joventut en l’organització de les activitats de lleure 
educatiu per a aquest estiu
314-07739/12
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Departament 
d’Educació i la Direcció General de Joventut en el finançament de les activitats de 
lleure educatiu per a aquest estiu
314-07740/12
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Departament 
d’Educació i la Direcció General de Joventut en el finançament de programes de 
beques i ajuts per a garantir l’accés universal al lleure educatiu aquest estiu
314-07741/12
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’habilitar docents per 
a reforçar els casals d’estiu i les activitats de lleure educatiu aquest estiu
314-07742/12
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions del Departament 
d’Educació i la Direcció General de Joventut amb relació als espais on es faran les 
activitats de lleure educatiu aquest estiu
314-07743/12
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si disposa d’un pla amb les condi-
cions de reobertura dels centres educatius de primària i secundària
314-07747/12
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura dels centres educatius 
a les famílies per a recollir els llibres de text i el material didàctic
314-07748/12
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que els centres edu-
catius acullin infants i adolescents perquè facin tasques educatives que no són 
possibles en llur domicili familiar
314-07749/12
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de donar suport docent 
als infants i adolescents que facin tasques educatives en un centre educatiu en cas 
que no les puguin fer en llur domicili familiar
314-07750/12
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització del retorn a les au-
les aquest curs
314-07751/12
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del Govern sobre 
la posada en pràctica del Pacte contra la segregació escolar
314-07752/12
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures concretes del Pacte 
contra la segregació escolar que té previst desplegar el proper curs
314-07753/12
Resposta del Govern 109
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria per a les prope-
res setmanes de la Comissió de Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar 
arran de la Covid-19
314-07755/12
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reorganització que el Departa-
ment d’Educació farà del curs 2020-2021
314-07756/12
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la globalització curricular en el pri-
mer curs d’educació secundària obligatòria
314-07757/12
Resposta del Govern 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures i els recursos adre-
çats als alumnes més vulnerables que es posaran en pràctica el curs que ve per a 
assolir competències bàsiques
314-07758/12
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que s’han de prendre 
perquè tots els alumnes puguin tenir accés a Internet i disposar dels dispositius 
necessaris
314-07759/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç dels plans digitals dels 
centres educatius i de la capacitat digital dels docents
314-07760/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevenció de l’augment de l’aban-
donament escolar prematur com a conseqüència del tancament de les escoles
314-07761/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del Departament 
d’Educació amb relació al funcionament de les direccions de serveis territorials du-
rant el confinament
314-07762/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació per al curs que ve de 
l’horari dels professors de primària i secundària tal com es va aprovar en el Projecte 
de pressupostos del 2020
314-07763/12
Resposta del Govern 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recàrrega de les targetes mone-
der més enllà del final de curs per als alumnes amb beca i que requereixen acom-
panyament i reforç educatiu
314-07764/12
Resposta del Govern 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de fer la preinscripció 
i matrícula per al curs que ve telemàticament
314-07766/12
Resposta del Govern 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de les mesures 
sanitàries per a evitar contagis de Covid-19 durant les matriculacions presencials
314-07767/12
Resposta del Govern 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics propis que 
destina a la lluita contra la violència masclista a Lleida
314-07786/12
Resposta del Govern 117
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics del Pacte 
d’estat contra la violència de gènere que destina a la lluita contra la violència mas-
clista a Lleida
314-07787/12
Resposta del Govern 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de serveis d’intervenció 
especialitzada que hi ha a Lleida
314-07788/12
Resposta del Govern 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió del Govern d’Espanya 
d’impedir que jornalers d’altres comunitats autònomes es desplacin per a treballar 
en la recollida de la fruita d’os
314-07809/12
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del bloqueig del des-
plaçament de jornalers d’altres comunitats autònomes per a treballar en la recollida 
de la fruita d’os
314-07810/12
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha posat en marxa les mesures 
per a garantir la liquiditat dels productors de fruita
314-07811/12
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició dels consells d’ad-
ministració de les empreses que gestionen les residències per a gent gran
314-07832/12
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les residències per a gent gran que 
han tingut vigilància sanitària prèvia a l’adscripció al Departament de Salut
314-07833/12
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si li consta que familiars de resi-
dents de la Residència Nostrallar, dels Pallaresos (Tarragonès), hagin presentat al-
guna denúncia per irregularitats en la gestió de la crisi per la Covid-19
314-07848/12
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les seves investigacions relatives 
a la gestió de la crisi per la Covid-19 a la Residència Nostrallar, dels Pallaresos 
(Tarragonès)
314-07849/12
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si li consta que familiars de resi-
dents de la Residència Ballús, de Valls (Alt Camp), hagin presentat alguna denúncia 
per irregularitats en la gestió de la crisi per la Covid-19
314-07858/12
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les seves investigacions relatives 
a la gestió de la crisi per la Covid-19 a la Residència Ballús, de Valls (Alt Camp)
314-07859/12
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’elaborar l’Informe 
final de la taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe
314-07860/12
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Informe final de la taula d’ava-
luació i seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe ha estat elaborat per una em-
presa externa a la Generalitat
314-07861/12
Resposta del Govern 132



BOPC 673
7 de setembre de 2020

Taula de contingut 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions fetes per 
a elaborar l’Informe final de la taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’em-
presa Iqoxe
314-07862/12
Resposta del Govern 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de presentar un informe 
d’avaluació relatiu a l’accident a la planta petroquímica de l’empresa Iqoxe, a Tarra-
gona, sense haver acabat la investigació de la Inspecció de Treball
314-07863/12
Resposta del Govern 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oposició a l’Informe final de la 
taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe per un dels partici-
pants en l’elaboració de l’informe
314-07864/12
Resposta del Govern 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes en l’Informe 
final de la taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe
314-07865/12
Resposta del Govern 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual l’Informe final de 
la taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe no recull les con-
clusions de l’informe del síndic de greuges
314-07866/12
Resposta del Govern 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre diverses dades relatives a la gestió 
de la crisi per la Covid-19 a La Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) d’ençà de 
la declaració de l’estat d’alarma
314-07868/12
Resposta del Govern 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives i de pro-
tecció contra la Covid-19 adoptades a La Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) 
des de la declaració de l’estat d’alarma fins al 23 de març de 2020, el nombre de 
decessos que hi va haver i els tests que s’hi van fer
314-07869/12
Resposta del Govern 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives i de pro-
tecció contra la Covid-19 adoptades a La Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) 
des de la declaració de l’estat d’alarma i des del 23 de març fins al 30 de març de 
2020, el nombre de decessos que hi va haver i els tests que s’hi van fer
314-07870/12
Resposta del Govern 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives i de pro-
tecció contra la Covid-19 adoptades a La Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) 
des de la declaració de l’estat d’alarma i des del 30 de març fins al 6 d’abril de 2020, 
el nombre de decessos que hi va haver i els tests que s’hi van fer
314-07871/12
Resposta del Govern 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives i de pro-
tecció contra la Covid-19 adoptades a La Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) 
des de la declaració de l’estat d’alarma i des del 19 d’abril fins al 30 d’abril de 2020, 
el nombre de decessos que hi va haver i els tests que s’hi van fer
314-07872/12
Resposta del Govern 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives i de pro-
tecció contra la Covid-19 adoptades a La Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) 
des de la declaració de l’estat d’alarma i des del 6 d’abril fins al 19 d’abril de 2020, 
el nombre de decessos que hi va haver i els tests que s’hi van fer
314-07873/12
Resposta del Govern 137
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions de l’Agència de 
Residus de Catalunya per a tractar els residus generats per les residències per a 
gent gran
314-07874/12
Resposta del Govern 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què l’Agència de Resi-
dus de Catalunya va donar les instruccions per a tractar els residus generats per 
les residències per a gent gran
314-07875/12
Resposta del Govern 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les garanties de seguretat establer-
tes per l’Agència de Residus de Catalunya per a recollir i tractar els residus generats 
per les residències per a gent gran
314-07876/12
Resposta del Govern 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió dels residus generats per 
les residències per a gent gran
314-07877/12
Resposta del Govern 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència de Residus de Cata-
lunya oferirà ajuts als ens locals per a recollir i tractar els residus generats per les 
residències per a gent gran
314-07878/12
Resposta del Govern 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Resolució de la convocatòria del 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
314-07919/12
Resposta del Govern 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures econòmiques que té 
previst destinar als ens locals per a afrontar les conseqüències de la Covid-19
314-07920/12
Resposta del Govern 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb el món local per a 
pactar territorialment el desconfinament i el retorn a la normalitat prèvia a la Covid-19
314-07921/12
Resposta del Govern 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una reforma de la Llei 8/1987, del 
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i de les hisendes locals per a 
adaptar-les a l’Estatut i protegir el principi d’autonomia local
314-07924/12
Resposta del Govern 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan destinarà a les administracions 
locals els recursos addicionals extraordinaris que provenen del Fons de Cooperació 
Local i flexibilitzarà els criteris de despesa
314-07925/12
Resposta del Govern 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta per a sumar els ens 
locals al Pacte català per a la reconstrucció social i econòmica
314-07927/12
Resposta del Govern 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva posició amb relació als 
ens locals per a afrontar la pandèmia de la Covid-19 en el marc de l’estat d’alarma
314-07928/12
Resposta del Govern 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compartició del Fons de Recu-
peració del Govern de l’Estat amb els ens locals
314-07929/12
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la injecció econòmica per a ma-
terial sanitari per a coordinar els diversos serveis que gestionen els ajuntaments
314-07932/12
Resposta del Govern 143
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a reformar i reforçar 
el sistema d’atenció a la dependència en el món local
314-07933/12
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport al món local per a afron-
tar les despeses i la manca d’ingressos per les places residencials públiques que 
han quedat lliures
314-07934/12
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de les despeses per 
les places residencials públiques lliures mentre els residents són amb llurs familiars
314-07935/12
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures econòmiques perquè 
els ajuntaments facin plans d’ocupació extraordinaris per a la reconstrucció social 
i econòmica
314-07936/12
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a la reconstrucció 
social del teixit esportiu en el món local
314-07940/12
Resposta del Govern 145
Resposta del Govern 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un pla de beques per als ajunta-
ments perquè cap infant o jove no deixi de fer activitats esportives per manca de 
recursos econòmics
314-07941/12
Resposta del Govern 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures econòmiques per a 
eliminar la bretxa digital i abordar la segregació educativa des del món local
314-07942/12
Resposta del Govern 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies de suport econòmic, fi-
nancer, fiscal i de flexibilització de terminis per a afrontar la crisi de la Covid-19
314-07947/12
Resposta del Govern 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació de les tasques i les 
funcions que feia la Fundació del Món Rural
314-07948/12
Resposta del Govern 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
mort per la Covid-19 en residències per a gent gran de la província de Lleida
314-07955/12
Resposta del Govern 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones contagia-
des de Covid-19 a la província de Lleida que viuen en residències per a gent gran
314-07959/12
Resposta del Govern 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives d’acompanyament de 
les persones grans que viuen soles que ha posat en marxa durant el confinament
314-07972/12
Resposta del Govern 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions fetes pel 
Cos d’Agents Rurals a la província de Lleida durant l’estat d’alarma
314-07984/12
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones denun-
ciades pel Cos d’Agents Rurals a la província de Lleida per incomplir les mesures 
adoptades durant l’estat d’alarma
314-07985/12
Resposta del Govern 161
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de desinfecció arran 
de la pandèmia de Covid-19 fetes pel Cos d’Agents Rurals a la província de Lleida
314-07986/12
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat i protecció 
de la Covid-19 adoptades per a la campanya de recollida de la fruita dolça durant 
l’estat d’alarma i les fases del desconfinament
314-07998/12
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import lliurat als pagesos pel Pla 
d’arrencades de fruita de pinyol
314-07999/12
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de les línies de 
crèdit per a circulant per als agricultors arran de la crisi per la Covid-19
314-08000/12
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a afrontar la caigu-
da del consum i dels preus dels sectors oví i caprí arran de la crisi per la Covid-19
314-08001/12
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’anticipar a l’octubre el 
pagament dels ajuts de la política agrària comuna arran de la crisi per la Covid-19
314-08002/12
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat adopta-
des en matèria de pesca continental durant l’estat d’alarma i les previstes per a les 
fases del desconfinament
314-08003/12
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de la provín-
cia de Lleida sense connexió a la xarxa que han demanat dispositius per a seguir 
el curs durant el confinament
314-08005/12
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de la provín-
cia de Lleida sense connexió a la xarxa que han rebut dispositius per a seguir el 
curs durant el confinament
314-08006/12
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya informativa dels ser-
veis d’atenció a la violència contra els infants
314-08021/12
Resposta del Govern 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives d’acompanyament de 
les persones grans que viuen soles que ha posat en marxa durant el confinament
314-08050/12
Resposta del Govern 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament a les confraries de 
pescadors de la província de Girona de material de protecció davant la Covid-19
314-08074/12
Resposta del Govern 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a garantir la seguretat 
del retorn dels treballadors públics al lloc de treball
314-08091/12
Resposta del Govern 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips de protecció 
individual que ha repartit entre els seus treballadors
314-08092/12
Resposta del Govern 168
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot garantir equips de protecció 
individual per a tots els treballadors en cas de retorn presencial als llocs de treball
314-08093/12
Resposta del Govern 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la Co-
missió Paritària General des de l’inici de la crisi sanitària
314-08094/12
Resposta del Govern 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a incrementar les 
mesures higièniques i de neteja dels llocs de treball del personal de la Generalitat
314-08095/12
Resposta del Govern 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que els directors dels ser-
veis territorials d’Educació participin en actes de partit com a responsables públics 
del Govern
314-08101/12
Resposta del Govern 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si directors de serveis territorials 
d’Educació han participat en actes de partit com a responsables públics
314-08102/12
Resposta del Govern 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació ha 
comprat material de protecció davant la Covid-19
314-08103/12
Resposta del Govern 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació ha 
comprat mascaretes a l’empresa MaskCat
314-08104/12
Resposta del Govern 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació farà 
la prova de la Covid-19 a tots els docents i al personal d’administració i serveis que 
es reincorporin als centres educatius
314-08108/12
Resposta del Govern 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’autoritzar el servei de 
menjador en la reobertura dels centres escolars al juny
314-08110/12
Resposta del Govern 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització d’obrir els centres 
educatius perquè les famílies hi puguin recollir el material didàctic
314-08111/12
Resposta del Govern 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de tornada de les solucions 
informàtiques distribuïdes pel Departament d’Educació que formaven part del ma-
terial informàtic dels centres educatius
314-08112/12
Resposta del Govern 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de tornada de les solucions 
informàtiques distribuïdes pel Departament d’Educació i contractades a Telefónica
314-08113/12
Resposta del Govern 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri seguit per a fer arribar els 
dispositius informàtics als municipis i als centres educatius
314-08114/12
Resposta del Govern 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finalització de la cam-
panya de distribució de solucions informàtiques
314-08117/12
Resposta del Govern 173
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments que han signat un 
conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació per a abordar la bretxa 
digital
314-08119/12
Resposta del Govern 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar una reforma 
curricular de la formació professional el curs 2020-2021
314-08120/12
Resposta del Govern 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot assegurar que la reforma 
curricular de la formació professional no disminuirà les hores de docència
314-08121/12
Resposta del Govern 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la reforma curricular de la formació 
professional incrementarà les matèries curriculars del primer curs del cicle formatiu
314-08122/12
Resposta del Govern 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les direccions de 
centres educatius que van assumir l’ingrés de l’import d’un viatge de fi de curs en 
un compte bancari de llur titularitat
314-08125/12
Resposta del Govern 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
mort per la Covid-19 en residències per a gent gran de la província de Tarragona
314-08134/12
Resposta del Govern 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones contagiades 
de Covid-19 a la província de Tarragona que viuen en residències per a gent gran
314-08138/12
Resposta del Govern 211

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves de reacció 
en cadena de la polimerasa i de tests de diagnòstic ràpid fets a les residències per 
a gent gran de la província de Tarragona durant la crisi sanitària per la Covid-19
314-08143/12
Resposta del Govern 211

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament a les confraries de 
pescadors de la província de Tarragona de material de protecció davant la Covid-19
314-08175/12
Resposta del Govern 211

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incorporar la figura de 
l’infermer escolar als centres educatius
314-08188/12
Resposta del Govern 212

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments beneficiaris dels 
ajuts per a prevenir incendis forestals i restaurar el potencial forestal en el marc del 
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020
314-08189/12
Resposta del Govern 213

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equiparació salarial progressiva en-
tre professors tècnics de formació professional i professors d’ensenyament secundari
314-08192/12
Resposta del Govern 229

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures impulsades perquè es 
compleixin totes les mesures de seguretat amb relació als temporers que el grup 
Espax té contractats al municipi de Soses (Segrià)
314-08193/12
Resposta del Govern 230

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions que s’han imposat a 
la empresa de treball temporal Aldia amb relació a infraccions comeses en matèria 
laboral i de seguretat
314-08194/12
Resposta del Govern 231
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions fetes a l’empresa 
de treball temporal Aldia amb relació a possibles irregularitats en la contractació 
de temporers
314-08195/12
Resposta del Govern 231

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a la re-
obertura de la piscina municipal de Mas de Barberans (Montsià)
314-08199/12
Resposta del Govern 231

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a la re-
obertura de la piscina municipal de Benifallet (Baix Ebre)
314-08200/12
Resposta del Govern 232

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a afrontar 
l’increment de la despesa social arran de la pandèmia a Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
314-08207/12
Resposta del Govern 232

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a afron-
tar l’increment de la despesa social arran de la pandèmia a Benifallet (Baix Ebre)
314-08208/12
Resposta del Govern 233

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a compensar la 
manca de socorristes a les piscines municipals de les Terres de l’Ebre
314-08209/12
Resposta del Govern 233

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat per a 
l’obertura de les piscines municipals arran de la crisi per la Covid-19
314-08210/12
Resposta del Govern 235

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra de productes frescos 
peribles a petits productors
314-08239/12
Resposta del Govern 235

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les mesures adopta-
des per a combatre la propagació de la Covid-19 en el calendari de les commemo-
racions oficials previstes per al 2020
314-08250/12
Resposta del Govern 237

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fórmules alternatives i el nou 
calendari d’activitats i publicacions adoptats per a les commemoracions oficials 
previstes per al 2020
314-08251/12
Resposta del Govern 239

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents implicats en les com-
memoracions oficials previstes amb què ha parlat el Departament de la Presidència 
per a reprogramar o replantejar aquestes activitats
314-08252/12
Resposta del Govern 239

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de la Sub-direcció General 
de Coordinació de Policies Locals en les tasques de seguretat
314-08261/12
Resposta del Govern 239

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació que manté amb els 
col·lectius de caçadors i la Federació Catalana de Caça
314-08294/12
Resposta del Govern 242

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància, la tradició i la im-
plantació territorial de la caça
314-08295/12
Resposta del Govern 250
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions impulsades per a donar 
a conèixer la caça i la importància que té en el control cinegètic al territori
314-08296/12
Resposta del Govern 250

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de caça que té previst 
implantar
314-08297/12
Resposta del Govern 250

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha augmentat les 
sancions als caçadors
314-08298/12
Resposta del Govern 251

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual no ha consultat 
els caçadors per a canviar el règim sancionador que els és aplicat
314-08299/12
Resposta del Govern 251

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de fórmules de col·labo-
ració amb la Federació Catalana de Caçadors per a evitar les males pràctiques i la 
caça furtiva
314-08300/12
Resposta del Govern 251

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat del treball coordinat 
i de la col·laboració entre les parts implicades per a lluitar contra els danys de la 
fauna salvatge
314-08301/12
Resposta del Govern 251

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat d’un control cinegètic 
adequat sense el suport i la implicació dels caçadors
314-08302/12
Resposta del Govern 252

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un procés de diàleg 
amb la Federació Catalana de Caça
314-08303/12
Resposta del Govern 252

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels ajuts econòmics 
que el Consell de Ministres va aprovar per a Catalunya el 24 de març
314-08304/12
Resposta del Govern 252

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies escolars que 
ha previst tancar el curs 2020-2021
314-08306/12
Resposta del Govern 253

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies escolars que 
ha previst obrir el curs 2020-2021
314-08307/12
Resposta del Govern 255

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios previstes per als centres 
educatius el curs 2020-2021
314-08309/12
Resposta del Govern 255

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents i professio-
nals per als centres educatius que ha previst contractar el curs 2020-2021
314-08310/12
Resposta del Govern 255

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a dotar 
de més espai els centres educatius
314-08311/12
Resposta del Govern 256
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords previstos amb els mu-
nicipis per a afrontar de manera corresponsable el retorn a les aules, les activitats 
de lleure i l’inici del curs 2020-2021
314-08312/12
Resposta del Govern 257

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis de zonificació establerts 
per al període actual i el procés de preinscripció escolar
314-08313/12
Resposta del Govern 257

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels inspectors del Depar-
tament d’Educació durant el període de confinament per la Covid-19
314-08315/12
Resposta del Govern 258

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de conclusió del termini per 
a presentar les sol·licituds dels centres educatius per al programa d’equitat digital
314-08316/12
Resposta del Govern 259

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn a les aules dels alumnes 
dels centres d’educació especial
314-08317/12
Resposta del Govern 260

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a evi-
tar desigualtats entre centres educatius en el retorn a les aules
314-08319/12
Resposta del Govern 261

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de neteja, prevenció i 
protecció que s’implantaran als casals d’estiu
314-08321/12
Resposta del Govern 261

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació facilitada als ajunta-
ments relativa als treballadors dels seus municipis afectats per expedients de re-
gulació temporal d’ocupació
314-08324/12
Resposta del Govern 263

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies convocarà la taula de diàleg
314-08332/12
Resposta del Govern 263

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de regula-
ció temporal d’ocupació pendents de resoldre
314-08333/12
Resposta del Govern 264

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’explicació del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies al fet que un gran nombre d’expedients de regulació 
temporal d’ocupació siguin per causes de força major
314-08334/12
Resposta del Govern 265

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre màxim de persones 
acollides a un expedient de regulació temporal d’ocupació per la crisi sanitària de 
la Covid-19
314-08335/12
Resposta del Govern 266

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones acollides a 
un expedient de regulació temporal d’ocupació vinculades al sector turístic
314-08336/12
Resposta del Govern 266

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones acollides a 
un expedient de regulació temporal d’ocupació vinculades al sector industrial
314-08337/12
Resposta del Govern 266
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de revisió dels expe-
dients de regulació temporal d’ocupació acceptats
314-08338/12
Resposta del Govern 266

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació del resultat de les 
revisions dels expedients de regulació temporal d’ocupació acceptats
314-08339/12
Resposta del Govern 267

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la via de Resolució de la majoria 
d’expedients de regulació temporal d’ocupació i la data en què el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies començarà a revisar els acceptats
314-08340/12
Resposta del Govern 267

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar el nombre 
d’inspectors de treball
314-08341/12
Resposta del Govern 267

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes previstos per a 
supervisar el teletreball
314-08342/12
Resposta del Govern 268

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera prevista per a abordar el 
nombre de denúncies sobre seguretat laboral que arriben a la Inspecció de Treball
314-08343/12
Resposta del Govern 268

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a supervisar i garantir el 
compliment de les mesures de seguretat en els espais de treball
314-08344/12
Resposta del Govern 268

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies en les negociacions amb l’empresa Nissan
314-08345/12
Resposta del Govern 269

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre els departa-
ments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Empresa i Coneixement en les nego-
ciacions amb l’empresa Nissan
314-08346/12
Resposta del Govern 270

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de contingència que preveu 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la reincorporació dels tre-
balladors a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-08347/12
Resposta del Govern 270

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies amb el de Polítiques Digitals i Administració Pública 
amb relació al retorn dels seus treballadors a les oficines
314-08348/12
Resposta del Govern 272

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de les oficines del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya per a garantir la seguretat dels seus treballadors
314-08349/12
Resposta del Govern 273

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els municipis 
del Vallès Oriental per a planificar el retorn a les escoles i els instituts
314-08355/12
Resposta del Govern 273

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius donades als munici-
pis del Vallès Oriental amb relació al retorn als centres escolars i els casals d’estiu
314-08357/12
Resposta del Govern 275
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer una anàlisi col-
lectiva i corresponsable de l’acabament del curs escolar mitjançant una taula de 
concertació amb els municipis del Vallès Oriental
314-08358/12
Resposta del Govern 276

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equips de protecció individual 
enviats als centres educatius del Vallès Oriental per a la realització de la preins-
cripció presencial
314-08360/12
Resposta del Govern 276

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de reobertura dels 
centres escolars del Vallès Oriental
314-08361/12
Resposta del Govern 276

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la reunió del 
conseller d’Educació amb el Consell Escolar de Catalunya
314-08362/12
Resposta del Govern 276

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes perquè els 
ens locals del Vallès Oriental puguin afrontar els costos de la reobertura dels cen-
tres escolars
314-08365/12
Resposta del Govern 277

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els ajuntaments 
del Vallès Oriental per a la reobertura de les llars d’infants
314-08366/12
Resposta del Govern 277

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directius donades als ajunta-
ments del Vallès Oriental per a reobrir les llars d’infants
314-08367/12
Resposta del Govern 277

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics que des-
tinarà als ajuntaments del Vallès Oriental perquè puguin afrontar els costos de la 
desinfecció de les llars d’infants
314-08368/12
Resposta del Govern 278

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’estímul de l’economia local 
previst per a afrontar els efectes de l’atur derivat de la crisi per la Covid-19
314-08369/12
Resposta del Govern 278

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del sector de les fires 
d’atraccions
314-08377/12
Resposta del Govern 279

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a do-
nar suport a la campanya de la fruita d’enguany i garantir-ne la mà d’obra suficient
314-08398/12
Resposta del Govern 279

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 346/
XII, sobre la gestió i la planificació públiques de l’acollida de temporers de la fruita
314-08411/12
Resposta del Govern 286

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’allotjament dels 
treballadors temporers durant la campanya de la recollida de la fruita d’enguany
314-08412/12
Resposta del Govern 287

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures i els protocols adop-
tats per a garantir la seguretat laboral i protegir la salut dels treballadors del camp
314-08413/12
Resposta del Govern 287
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir la mobilitat dels treballadors del camp amb seguretat, higiene i profilaxi
314-08414/12
Resposta del Govern 287

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tall mínim poblacional establert 
per a la selecció dels ajuntaments que es poden acollir als plans de reactivació 
socioeconòmica per la Covid-19 del Decret llei 16/2020, de mesures urgents com-
plementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per a fer front a la Covid-19
314-08415/12
Resposta del Govern 287

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els criteris de se-
lecció dels ajuntaments que es poden acollir als plans de reactivació socioeconòmica 
per la Covid-19 no tenen en compte factors com la població activa dels municipis
314-08416/12
Resposta del Govern 289

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els criteris de 
selecció dels ajuntaments que es poden acollir als plans de reactivació socioeco-
nòmica per la Covid-19 no tenen en compte factors com la taxa
314-08417/12
Resposta del Govern 289

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Montcada i Reixac 
no es pot acollir als plans de reactivació socioeconòmica per la Covid-19
314-08418/12
Resposta del Govern 289

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació establerta amb els 
ajuntaments i els consells comarcals per a comunicar-los la possibilitat d’acollir-se 
als plans de reactivació socioeconòmica per la Covid-19
314-08419/12
Resposta del Govern 290

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini establert perquè els ajun-
taments es puguin acollir al plans de reactivació socioeconòmica per la Covid-19 
en l’àmbit de l’ocupació
314-08420/12
Resposta del Govern 290

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Decret llei 
16/2020, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts 
de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front a la Covid-19, no estableix 
el mecanisme per a la sol·licitud dels ajuts directes per al finançament en l’àmbit 
de l’ocupació
314-08421/12
Resposta del Govern 290

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els munici-
pis de menys de cinquanta mil habitants no es poden acollir als ajuts directes per 
al finançament dels plans de reactivació socioeconòmica per la Covid-19 en l’àmbit 
de l’ocupació
314-08422/12
Resposta del Govern 290

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les discriminacions patides pels 
temporers que són a Lleida per a la campanya de la fruita
314-08423/12
Resposta del Govern 291

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de correcció i de san-
ció dels hotelers i llogaters de Lleida per les actituds racistes envers els temporers 
que s’hi han d’allotjar
314-08424/12
Resposta del Govern 291

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ajudar 
les corporacions locals en la construcció o la reforma d’allotjaments per als treba-
lladors de la campanya de la fruita
314-08425/12
Resposta del Govern 292
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir el compliment dels protocols de sanitat, seguretat i higiene amb motiu de la 
Covid-19 durant la campanya de la fruita
314-08426/12
Resposta del Govern 296

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la Inspecció de 
Treball davant de les situacions d’alguns temporers que es veuen obligats a dormir 
al carrer a Lleida
314-08427/12
Resposta del Govern 296

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva responsabilitat en el fet que 
els temporers de la campanya de la fruita no tinguin allotjament
314-08428/12
Resposta del Govern 296

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que un futbolista hagi hagut 
de solucionar el problema d’allotjament dels temporers de la campanya de la fruita
314-08429/12
Resposta del Govern 297

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació contractual i laboral dels 
temporers de la campanya de la fruita
314-08430/12
Resposta del Govern 297

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures extraordinàries previs-
tes per a reduir la població del porc senglar, del cabirol i del conill
314-08433/12
Resposta del Govern 297

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i l’aplicació dels estudis so-
bre esterilització dels porcs senglars que duu a terme amb la Diputació de Barcelona 
i la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona
314-08434/12
Resposta del Govern 299

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha decidit obrir 
les escoles quan només resten dues setmanes per a acabar el curs
314-08447/12
Resposta del Govern 300

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir les escoles de 
les regions sanitàries que passin a la fase 2 del desconfinament
314-08448/12
Resposta del Govern 301

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons pedagògiques i tècniques 
per a obrir les escoles a partir de l’1 de juny a les regions sanitàries que es troben 
en la fase 2 del desconfinament
314-08449/12
Resposta del Govern 302

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració del benestar dels 
infants, els adolescents i llurs famílies en la decisió d’obrir les escoles dues setma-
nes abans de l’acabament del curs
314-08450/12
Resposta del Govern 302

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a respondre a 
les necessitats dels menors que viuen en locals, solars, naus o edificis abandonats
314-08462/12
Resposta del Govern 302

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat del contingut de 
la pàgina idCAT del web de la Generalitat
314-08470/12
Resposta del Govern 304

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en la pàgina idCAT 
del web de la Generalitat es deixa lliure la interpretació del país a què pertanyen els 
ciutadans de Catalunya
314-08471/12
Resposta del Govern 305
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’afirmació de la pàgina idCAT 
del web de la Generalitat relativa a la interpretació lliure del país a què pertanyen 
els ciutadans de Catalunya és una pràctica habitual en els continguts oficials de la 
Generalitat
314-08472/12
Resposta del Govern 305

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a corregir 
afirmacions com la de la pàgina idCAT del web de la Generalitat, relativa al país a 
què pertanyen els ciutadans de Catalunya
314-08473/12
Resposta del Govern 305

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país a què pertanyen els ciuta-
dans de Catalunya segons la Generalitat
314-08474/12
Resposta del Govern 306

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual un contracte de 
tovalloletes desinfectants adjudicat a Havas Media Group Spain és un contracte de 
publicitat per a una campanya de Turisme de Catalunya
314-08475/12
Resposta del Govern 306

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya de publicitat que s’ha 
difós pels mitjans de comunicació corresponent al contracte adjudicat a Havas Me-
dia Group Spain
314-08476/12
Resposta del Govern 307

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peces creatives per als diversos 
mitjans pel que fa al contracte adjudicat a Havas Media Group Spain
314-08477/12
Resposta del Govern 307

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió per a cadascun dels 
mitjans i suports de la campanya de publicitat de Turisme de Catalunya
314-08478/12
Resposta del Govern 307

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Plataforma per la Llengua des-
tina una part de les subvencions que rep a l’entitat Plataforma per la Llengua Europa
314-08505/12
Resposta del Govern 308

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya publicitària Els ca-
sals seran sempre nostres
314-08507/12
Resposta del Govern 308

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els municipis 
de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, 
Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a planificar el retorn 
a les escoles i els instituts
314-08518/12
Resposta del Govern 309

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius donades per a la re-
obertura dels centres escolars i casals d’estiu als municipis de Sant Cugat del Vallès, 
Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbis-
bal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell
314-08520/12
Resposta del Govern 312

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi col·lectiva de corresponsabi-
litat amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, 
Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per 
a analitzar el final del curs escolar
314-08521/12
Resposta del Govern 312
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els materials sanitaris que s’han 
enviat als centres d’educació infantil, primària i secundària de Sant Cugat del Vallès, 
Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbis-
bal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell
314-08522/12
Resposta del Govern 312

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de reobertura dels cen-
tres escolars de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, 
Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell
314-08523/12
Resposta del Govern 313

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment amb els ens locals 
de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Relli-
nars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a fer front a les 
desinfeccions i les mesures de protecció per a la reobertura dels centres escolars
314-08524/12
Resposta del Govern 313

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de la Generalitat 
amb els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, 
Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per 
a la reobertura de les escoles bressol
314-08525/12
Resposta del Govern 313

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius que ha donat als 
ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, 
Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a la 
reobertura de les escoles bressol
314-08526/12
Resposta del Govern 314

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics que es 
destinaran a la desinfecció de les escoles bressol de Sant Cugat del Vallès, Ter-
rassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, 
Sant Llorenç Savall i Ullastrell
314-08527/12
Resposta del Govern 314

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’una dotació extraordi-
nària de mestres d’educació infantil, primària i secundària amb vista a la reobertura 
de les escoles a Terrassa (Vallès Occidental) al setembre
314-08528/12
Resposta del Govern 314

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de xoc per a fer front a l’ade-
quació de nous espais escolars a Terrassa (Vallès Occidental)
314-08529/12
Resposta del Govern 315

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Secretaria d’In-
fància, Adolescència i Joventut per a fer front a l’increment de costos de les asse-
gurances de responsabilitat civil que hauran d’assumir ajuntaments i altres entitats 
si es detecta algun cas de coronavirus
314-08531/12
Resposta del Govern 315

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les obres a l’Escola L’Ar-
rabassada, de Tarragona
314-08544/12
Resposta del Govern 316

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de finalització de les obres 
de l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
314-08545/12
Resposta del Govern 317

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que l’Escola L’Arrabas-
sada, de Tarragona, comenci el curs escolar 2020-2021 a les noves instal·lacions
314-08546/12
Resposta del Govern 317
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’esmena en els 
pressupostos del 2020 amb relació a l’increment del complement específic i espe-
cífic transitori dels funcionaris de l’Administració de justícia
314-08568/12
Resposta del Govern 317

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a l’incre-
ment del complement específic i específic transitori dels funcionaris de l’Adminis-
tració de justícia
314-08569/12
Resposta del Govern 318

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb els sindicats 
amb relació a l’increment del complement específic i específic transitori dels fun-
cionaris de l’Administració de justícia
314-08570/12
Resposta del Govern 318

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures aprovades per a pal-
liar els efectes de la Covid-19 en el col·lectiu de les cambreres de pis dels hotels
314-08575/12
Resposta del Govern 319

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cambreres de pis 
afectades pel tancament d’hotels que no han pogut cobrar una prestació
314-08576/12
Resposta del Govern 321

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de la perspectiva 
de gènere en l’abordatge de les conseqüències de la pandèmia de Covid-19 en les 
treballadores del sector turístic
314-08577/12
Resposta del Govern 321

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garan-
tir els drets laborals i les condicions de treball de les cambreres de pis dels hotels 
en la nova situació sanitària
314-08578/12
Resposta del Govern 321

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a ga-
rantir els drets laborals i l’accés a l’ocupació de les treballadores dels sectors més 
precaritzats
314-08579/12
Resposta del Govern 322

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies monoparen-
tals femenines
314-08583/12
Resposta del Govern 322

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies monoparen-
tals femenines que reben un ajut de la Generalitat
314-08584/12
Resposta del Govern 324

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals que componen 
l’equip de la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos 
sexuals de Tarragona
314-08585/12
Resposta del Govern 324

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda pels profes-
sionals de la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos 
sexuals de Tarragona
314-08586/12
Resposta del Govern 325

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha posat en 
marxa la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos se-
xuals de Tarragona
314-08587/12
Resposta del Govern 325
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la posada en 
marxa de la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos 
sexuals de Tarragona
314-08588/12
Resposta del Govern 325

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dinamització de la Catalunya rural
314-08590/12
Resposta del Govern 325

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la criança de cérvols es consi-
dera una iniciativa ètica i de respecte a la biodiversitat
314-08591/12
Resposta del Govern 327

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet d’introduir un volum d’es-
pècies destinades a la caça ,tindrà un impacte sobre la biodiversitat de la zona
314-08592/12
Resposta del Govern 327

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les activitats relacionades amb 
la caça contribueixen al desevolupament rural i milloren la despoblació
314-08593/12
Resposta del Govern 328

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones inscrites 
en el Registre de turisme de Catalunya
314-08687/12
Resposta del Govern 328

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors de què dis-
posa per al control del Registre de turisme de Catalunya
314-08688/12
Resposta del Govern 329

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les assignacions del Fons Social 
Europeu a projectes del 2014 ençà
314-08689/12
Resposta del Govern 330

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si reprogramarà l’assignació del 
Fons Social Europeu
314-08692/12
Resposta del Govern 330

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d’obertura de les 
oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-08694/12
Resposta del Govern 331

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar les línies d’aten-
ció al client del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-08695/12
Resposta del Govern 332

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents telefònics del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya destinats al servei d’informació relativa als 
expedients de regulació temporal d’ocupació
314-08696/12
Resposta del Govern 332

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ja treballa per a presentar el Pro-
jecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2021 abans del 10 d’octubre
314-08700/12
Resposta del Govern 332

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia digital a les xarxes so-
cials dels departaments de la Generalitat
314-08714/12
Resposta del Govern 333

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui gestiona les xarxes socials dels 
departaments de la Generalitat
314-08715/12
Resposta del Govern 334
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui dirigeix l’estratègia digital dels 
seus comptes a les xarxes socials
314-08716/12
Resposta del Govern 334

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si existeix un llibre d’estil d’ús de 
les seves xarxes socials
314-08717/12
Resposta del Govern 334

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia comunicativa del seu 
compte de Twitter @govern
314-08718/12
Resposta del Govern 334

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el seu bloqueig d’usuaris de 
Twitter respecta els principis de transparència, ètica i bon govern
314-08719/12
Resposta del Govern 335

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si dona una informació esbiaixada 
a les xarxes socials en funció del que pensen els ciutadans
314-08720/12
Resposta del Govern 336

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si dona una informació esbiaixada 
a les xarxes socials en funció de l’afinitat política dels usuaris
314-08721/12
Resposta del Govern 336

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui dirigeix l’estratègia digital i el 
llibre d’estil del seu compte de Twitter @govern
314-08722/12
Resposta del Govern 336

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el llibre d’estil del seu compte de 
Twitter @govern
314-08723/12
Resposta del Govern 336

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de l’Institut de la Joventut 
d’Espanya Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de 
la Covid-19 sobre la població jove a Espanya
314-08732/12
Resposta del Govern 337

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Institut 
de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències socioeco-
nòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya que indica que Cata-
lunya és el segon territori de l’Estat amb més contractes indefinits inferiors a l’any
314-08733/12
Resposta del Govern 339

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Ins-
titut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències so-
cioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya que indica que 
Catalunya és el territori de l’Estat amb més treballadors per compte propi
314-08734/12
Resposta del Govern 339

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Ins-
titut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències so-
cioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya que indica que 
Catalunya és el territori de l’Estat amb més joves amb ocupació vulnerable
314-08735/12
Resposta del Govern 339

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Ins-
titut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències so-
cioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya que indica que 
Catalunya té una demanda alta d’ocupació juvenil
314-08736/12
Resposta del Govern 340
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Ins-
titut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències so-
cioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya que indica que 
Catalunya té una taxa alta d’ocupació vulnerable
314-08737/12
Resposta del Govern 340

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació no va presentar fins al 20 de maig el pla d’obertura dels centres 
educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-2021
314-08756/12
Resposta del Govern 340

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència per al funciona-
ment i l’organització dels centres escolars de no presentar fins al 20 de maig el pla 
d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 
2020-2021
314-08757/12
Resposta del Govern 342

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el pla d’ober-
tura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-
2021 preveu l’obertura dels centres l’1 de juny de 2020
314-08758/12
Resposta del Govern 342

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el pla d’ober-
tura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-
2021 no permet l’obertura dels centres educatius concertats abans de l’1 de juny 
de 2020 si compleixen totes les mesures de seguretat
314-08759/12
Resposta del Govern 343

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el pla d’obertura 
dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-2021 
no permet l’obertura dels menjadors escolars si compleixen totes les mesures de 
seguretat
314-08760/12
Resposta del Govern 343

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no defineix 
els criteris sanitaris i les restriccions per a poder obrir els menjadors dels centres 
escolars si n’hi ha que els podrien complir
314-08761/12
Resposta del Govern 343

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha consensuat amb la comuni-
tat educativa els termes del pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del 
desconfinament i d’inici del curs 2020-2021
314-08762/12
Resposta del Govern 343

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions aplicades a les em-
preses de vehicles de transport concertat per les jornades de treball que imposen 
a llurs treballadors
314-08796/12
Resposta del Govern 344

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades arran de 
la denúncia que diversos sindicats i l’organització Taxi Project van posar per les 
jornades de treball que les empreses de vehicles de transport concertat imposen 
a llurs treballadors
314-08797/12
Resposta del Govern 346

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de Treball 
fetes a l’empresa Cabify, i les causes, des de l’inici de la seva activitat a Catalunya
314-08798/12
Resposta del Govern 346

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de treball fetes a em-
preses agroalimentàries, agents intermediaris i empreses de treball temporal al Segrià
314-08809/12
Resposta del Govern 346
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de protecció dels tre-
balladors temporers que han quedat confinats sense llar ni feina al Segrià
314-08817/12
Resposta del Govern 351

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot garantir el compliment de les 
mesures sanitàries de prevenció per les empreses del sector carni
314-08844/12
Resposta del Govern 354

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies del compliment de les mesures de seguretat laboral 
i sanitàries de prevenció per les empreses del sector carni
314-08845/12
Resposta del Govern 356

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el responsable d’autorit-
zar que el programa Preguntes freqüents dediqués un espai a l’expresident de la 
Generalitat Jordi Pujol
325-00124/12
Resposta del president del Consell de Govern 356

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a 
garantir el rigor informatiu i la pluralitat amb relació a l’espai dedicat a l’expresident 
de la Generalitat Jordi Pujol en el programa Preguntes freqüents
325-00125/12
Resposta del president del Consell de Govern 358

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la data en què TV3 emetrà 
un programa de 30 minuts o de Sense ficció sobre el cas de corrupció que afecta 
l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol
325-00126/12
Resposta del president del Consell de Govern 358

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels psicòlegs con-
tractats per a donar suport emocional durant la pandèmia
314-08959/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 359

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització del sistema sanitari 
amb relació a la detecció i l’atenció dels pacients amb Covid-19 i els d’altres pa-
tologies
314-08960/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 359

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació de l’activitat pre-
sencial als centres d’atenció primària i els consultoris locals
314-08961/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 360

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants maltractats que 
han necessitat protecció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia des de la declaració de l’estat d’alarma fins al 30 de juny de 2020
314-08962/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 361

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llars amb infants que 
han patit violència de gènere des de la declaració de l’estat d’alarma ençà
314-08963/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 361
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els ajuntaments 
assumeixen el cost de les beques de menjador
314-08964/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 362

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del pagament de les 
targetes moneder pel Departament d’Educació
314-08965/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 362

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les llars 
residència per a persones amb discapacitat intel·lectual públiques i privades con-
tagiats per la Covid-19
314-08966/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 363

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les unitats 
d’hospitalització d’aguts de psiquiatria públiques i privades contagiats per la Covid-19
314-08967/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 363

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les residèn-
cies de salut mental públiques i privades contagiats per la Covid-19
314-08968/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 364

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les residèn-
cies per a persones amb discapacitat intel·lectual públiques i privades contagiats 
per la Covid-19
314-08969/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 364

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les unitats 
de desintoxicació i de patologia dual públiques i privades contagiats per la Covid-19
314-08970/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 365

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les comu-
nitats terapèutiques públiques i privades contagiats per la Covid-19
314-08971/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 365

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les unitats 
de subaguts de psiquiatria públiques i privades contagiats per la Covid-19
314-08972/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 366

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les unitats 
de llarga estància de psiquiatria públiques i privades contagiats per la Covid-19
314-08973/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 367

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que el 
Departament d’Educació destinarà a reforçar la neteja i la desinfecció dels centres 
educatius per al curs 2020-2021
314-08974/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 367

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció del servei de neteja i 
desinfecció dels centres educatius per al curs 2020-2021
314-08975/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 368

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del suport escolar 
personalitzat el curs 2020-2021
314-08976/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 368

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
que eliminaran o reduiran el suport escolar personalitzat
314-08977/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 369



BOPC 673
7 de setembre de 2020

Taula de contingut 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que es reduiran als 
centres educatius pel concepte de suport escolar personalitzat
314-08978/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 369

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes vulnerables 
comptabilitzats pel Departament d’Educació
314-08979/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 369

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies que el Depar-
tament d’Educació té previst d’obrir el curs 2020-2021
314-08980/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 370

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies que el Depar-
tament d’Educació té previst de tancar el curs 2020-2021
314-08981/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 370

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places per a alum-
nes amb necessitats educatives especials que es reservaran per al curs 2020-2021
314-08982/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 371

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de places per a alumnes 
amb necessitats educatives especials previstes per al curs 2020-2021
314-08983/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 371

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios establertes pel Departa-
ment d’Educació per al curs 2020-2021
314-08984/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 371

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mantenir la convoca-
tòria d’oposicions del Departament d’Educació per al setembre del 2020
314-08985/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 372

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció i protecció 
contra la Covid-19 previstes pel Departament d’Educació si manté la convocatòria 
d’oposicions per al setembre del 2020
314-08986/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 372

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació al pre-
sumpte assetjament contra l’equip directiu de l’Institut El Til·ler, de les Franqueses 
del Vallès (Vallès Oriental)
314-08987/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 373

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió per a explotar la sal 
al Bages atorgada a l’empresa Iberpotash
314-08988/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 373

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment fet a l’Ajuntament del 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat) amb relació a la seva obligació de fer els plans 
econòmics financers dels exercicis 2016, 2017 i 2018
314-08989/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 374

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es van pu-
blicar les notes de les proves d’accés a la universitat abans del 17 de juliol de 2020
314-08990/12
Formulació: David Bertran Román, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 375

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deixadesa de funcions de la Di-
recció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic amb relació a les denúncies 
d’emissions a l’atmosfera per l’empresa LafargeHolcim España
314-08991/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 376
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta de la Direcció General 
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic a l’Associació de Veïns de Can Sant Joan, 
de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), arran de les denúncies per contaminació 
contra la cimentera Lafarge
314-08992/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 377

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una eventual delegació en els ajun-
taments de les competències en matèria de control i avaluació de la contaminació 
atmosfèrica
314-08993/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 378

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment l’activitat de la ci-
mentera Lafarge, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), sense disposar d’auto-
rització mediambiental
314-08994/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 378

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme amb 
relació a l’activitat de la cimentera Lafarge, de Montcada i Reixac (Vallès Occiden-
tal), arran de les denúncies presentades per l’Associació de Veïns de Can Sant Joan
314-08995/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 379

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incident en una sitja de la cimen-
tera Lafarge, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), el 8 de juliol
314-08996/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 380

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perill per als veïns de Montca-
da i Reixac (Vallès Occidental) provocat per la falta de control de l’activitat de la 
cimentera Lafarge
314-08997/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 380

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’una reunió entre el 
conseller de Territori i Sostenibilitat i l’Associació de Veïns de Can Sant Joan, de 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental), amb relació a l’activitat de la cimentera Lafarge
314-08998/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 381

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interrupció durant l’estiu de la 
prestació de les targetes moneder per a cobrir els àpats dels escolars en situació 
de vulnerabilitat
314-08999/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, juntament amb un altre diputat del GP Cs 382

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la campanya Defensem 
el que és obvi
314-09000/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 382

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les insercions contractades per a 
la campanya Defensem el que és obvi
314-09001/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 383

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució entre els mitjans de 
la campanya Defensem el que és obvi
314-09002/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 383

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la campanya Defen-
sem el que és obvi
314-09003/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 384

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el públic destinatari de la campa-
nya Defensem el que és obvi
314-09004/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 384
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses encarregades de la 
campanya Defensem el que és obvi
314-09005/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 384

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un projecte de coordinació de la ges-
tió del Parc Natural dels Ports amb la dels altres espais naturals del massís del Port
314-09006/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 385

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del protocol de resposta 
a la Covid-19 per a detectar infants i adolescents en situació de malnutrició
314-09007/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 386

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
en situació de malnutrició arran de la Covid-19
314-09008/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 386

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’activitat feta el 2019 
per l’Hospital Sant Joan de Déu per a la xarxa pública
314-09009/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 387

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies a l’empresa Comsa Service Facility Mana-
gement del gener al juliol
314-09010/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 387

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departa-
ment de Justícia a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
314-09011/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 388

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departa-
ment d’Empresa i Coneixement a l’empresa Comsa Service Facility Management 
del gener al juliol
314-09012/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 388

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departa-
ment d’Educació a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
314-09013/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 389

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat a l’empresa Comsa Service Facility Management 
del gener al juliol
314-09014/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 389

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament 
de la Presidència a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
314-09015/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 390

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departa-
ment d’Economia i Hisenda a l’empresa Comsa Service Facility Management del 
gener al juliol
314-09016/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 390

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departa-
ment d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’empresa Comsa 
Service Facility Management del gener al juliol
314-09017/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 391

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departa-
ment de Salut a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
314-09018/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 391
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departa-
ment de Cultura a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
314-09019/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 392

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departa-
ment de Polítiques Digitals i Administració Pública a l’empresa Comsa Service Fa-
cility Management del gener al juliol
314-09020/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 392

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a l’empresa Comsa Service Facility 
Management del gener al juliol
314-09021/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 393

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departa-
ment d’Interior a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
314-09022/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 393

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la xifra de les inversions estran-
geres el 2017
314-09023/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 394

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs del comitè d’experts 
creat en resposta a la crisi de la Covid-19
314-09024/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 394

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de l’origen per sectors dels 
contagis de la Covid-19
314-09025/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 395

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les baixes per malaltia de dels tre-
balladors públics dels centres penitenciaris
314-09026/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 395

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions del Centre Peniten-
ciari Brians 1 com a presó de dones
314-09027/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 396

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que el Centre d’Ini-
ciatives per a la Reinserció dediqui una part de la fabricació d’Equips d’Atenció In-
dividuals per a l’Administració de justícia
314-09028/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 396

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment del Pla Di-
rector d’Equipaments Penitenciaris 2013-2020
314-09029/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 397

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció d’animals insalubres 
als centres penitenciaris des del 2019 ençà
314-09030/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 397

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha fet un 
nou pla director a la zona industrial situada entre Valls, Alió, el Pla de Santa Maria 
i Vila-rodona, a L’Alt Camp
314-09031/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 398

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de formació rebuts pels 
funcionaris de presons el 2018 i 2019
314-09032/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 399
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mort d’un intern el 17 d’abril del 
2020 al Centre Penitenciari Brians 2 durant una immobilització psiquiàtrica
314-09033/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 399

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones internes 
als centres penitenciaris que ha sol·licitat el trasllat acollint-se a una instrucció del 
Departament de Justícia que desplega la Llei 11/2014 per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia.
314-09034/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 400

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions als centres de tre-
ball del sector agroalimentari industrial per a evitar els contagis de Covid-19
314-09035/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 400

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis per Covid-19 
en empreses càrnies a Catalunya
314-09036/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 401

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses càrnies on s’han pro-
duït contagis per Covid-19
314-09037/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 401

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis per Covid-19 
en empreses càrnies a Lleida
314-09038/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 402

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment a les empreses agro-
alimentàries de Lleida per a assegurar les mesures adequades per a evitar contagis 
per Covid-19
314-09039/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 402

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació ha emès una instrucció que possibilita la retirada de la sisena hora 
als centres d’alta complexitat
314-09040/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 402

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 168/12, 
sobre la situació d’emergència educativa amb relació a la impartició de la sisena hora
314-09041/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 403

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius públics que 
deixaran d’impartir la sisena hora el curs 2020-2021
314-09042/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 404

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius públics que 
continuaran impartint la sisena hora el curs 2020-2021
314-09043/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 405

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius públics que 
fins ara no impartien la sisena hora i la començaran a impartir a parir del curs 2020-
2021
314-09044/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 406

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals continua va-
cant el càrrec de director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
314-09045/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 406

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de producció d’ener-
gies renovables que es posaran en marxa durant el 2020
314-09046/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 407
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per al 2021 de tran-
sició energètica cap a un model renovable
314-09047/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 407

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de potència d’energia 
eòlica i solar entre el 2020 i 2021 que hi haurà a partir dels nous projectes
314-09048/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 408

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instal·lacions d’auto-
consum que es posaran en marxa el 2020
314-09049/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 408

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’objectiu fixat 
per la Unió Europea de consum d’un 32% brut d’energia final renovable per al 2030
314-09050/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 409

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la producció d’energia renovable 
que caldria incorporar al sistema energètic català per a assolir l’objectiu fixat per la 
Unió Europea de consum d’un 32% brut d’energia final renovable per al 2030
314-09051/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 409

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’elaborar i impulsar un 
tribut que gravi l’energia eòlica i fotovoltaica
314-09052/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 410

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes culturals que s’han 
acollit a la línia de crèdit de l’Institut Català de Finances
314-09053/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 410

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats que han de-
manat crèdit a l’Institut Català de Finances per a projectes culturals
314-09054/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 411

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de crèdits concedits per 
l’Institut Català de Finances al sector cultural
314-09055/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 411

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de crèdits denegats per 
l’Institut Català de Finances al sector cultural
314-09056/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 412

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Institut Ca-
talà de Finances ha denegat crèdits al sector cultural
314-09057/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 413

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de la 
cultura que han sol·licitat la prestació per a fer front a les despeses de subminis-
traments bàsics
314-09058/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 413

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària d’ajuts als 
professionals de la cultura per a fer front a les despeses de subministraments bàsics
314-09059/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 414

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts dels 
professionals de la cultura per a fer front a les despeses de subministraments bàsics
314-09060/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 415
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts 
concedits als professionals de la cultura per a fer front a les despeses de submi-
nistraments bàsics
314-09061/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 416

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts 
denegats als professionals de la cultura per a fer front a les despeses de submi-
nistraments bàsics
314-09062/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 416

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han dene-
gat ajuts als professionals de la cultura per a fer front a les despeses de subminis-
traments bàsics
314-09063/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 417

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat dels ajuts als pro-
fessionals de la cultura per a fer front a les despeses de subministraments bàsics
314-09064/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 418

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als sol·licitants dels 
motius pels quals s’han denegat ajuts als professionals de la cultura per a fer front 
a les despeses de subministraments bàsics
314-09065/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 419

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que l’Oficina de Drets Civils 
i Polítics animi a la presentació d’una denúncia contra els usos lingüístics en un 
centre d’atenció primària
314-09066/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 419

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de Covid-19 als casals 
d’estiu
314-09067/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 420

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actitud de la directora de l’Insti-
tut Ramon Llull davant comentaris desdenyosos envers gent que vivint a Catalunya 
no parla català
314-09068/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 420

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci del secretari d’Infraestructu-
res i Mobilitat d’alliberar els peatges de l’autopista C-32 del Maresme durant el 2021
314-09069/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 421

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat del joc de loteria “La 
Grossa de Cap d’Any”
314-09070/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 422

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució entre els mitjans de 
la campanya retirada del joc de loteria “La Grossa de Cap d’Any”
314-09071/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 422

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les insercions ja efectuades de la 
campanya retirada del joc de loteria “La Grossa de Cap d’Any”
314-09072/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 423

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost previst de la campanya re-
tirada del joc de loteria “La Grossa de Cap d’Any”
314-09073/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 423

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la retirada de la campa-
nya del joc de loteria “La Grossa de Cap d’Any”
314-09074/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 424



BOPC 673
7 de setembre de 2020

Taula de contingut 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el circuit de validació de la cam-
panya retirada del joc de loteria “La Grossa de Cap d’Any”
314-09075/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 424

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva participació o no en la va-
lidació de les campanyes de publicitat de Loteries de Catalunya
314-09076/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 425

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si tenia coneixement de la campa-
nya retirada del joc de loteria “La Grossa de Cap d’Any”
314-09077/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 426

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació o no de la Comissió 
Assessora sobre la Publicitat Institucional en la validació de la campanya retirada 
del joc de loteria “La Grossa de Cap d’Any”
314-09078/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 426

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de la memòria de la 
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional corresponent al 2019
314-09079/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 427

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la campanya del joc de 
loteria “La Grossa dels Divendres”
314-09080/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 427

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques encomandes a Sergi 
Sol com a assessor especial en polítiques estratègiques del Departament de la Vi-
cepresidència i d’Economia i Hisenda
314-09081/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 428

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control i el cost 
de la campanya retirada del joc de loteria “La Grossa de Cap d’Any”
314-09082/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 428

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que ha tingut la campanya 
de promoció de la Grossa de Cap d’Any de 2020
314-09083/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 429

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els suports digitals i físics en què 
s’ha difós la campanya de la Grossa de Cap d’Any 2020 i com està prevista la seva 
retirada
314-09084/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 429

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de supervisió en 
les campanyes publicitàries
314-09085/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 430

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui va donar el vistiplau a l’eslògan 
de la campanya de la Grossa de Cap d’Any de 2020
314-09086/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 431

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció de Jocs i Tributs no 
tenia cap coneixement de la campanya de la Grossa de Cap d.Any de 2020
314-09087/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 431

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la responsable de l’Entitat de 
Jocs i Apostes no tenia cap coneixement de la campanya de la Grossa de Cap 
d’Any de 2020
314-09088/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 432
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Secretaria d’Hisenda tenia 
coneixement de la campanya de la Grossa de Cap d’Any de 2020
314-09089/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 433

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el vicepresident del Govern manté 
la seva confiança en la directora de Jocs i Tributs de la Generalitat
314-09090/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 433

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les referències de l’empresa de 
publicitat que va idear la campanya de la Grossa de Cap d’Any de 2020
314-09091/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 434

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la retirada de la campa-
nya de la Grossa de Cap d’Any de 2020
314-09092/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 435

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és habitual iniciar una campanya 
de publicitat de la principal loteria de la Generalitat sense que la Direcció General 
de Joc i Apostes en tingui coneixement
314-09093/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 435

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades extraordi-
nàriament per a lluitar contra l’augment d’agressions LGTBIfòbiques
314-09094/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 436

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de coordinació amb 
els Mossos d.Esquadra per a fer front a l’augment d’agressions LGTBIfòbiques
314-09095/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 436

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços extraordinaris previs-
tos de Mossos d’Esquadra per a fer front a l’augment d’agressions LGTBIfòbiques
314-09096/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 437

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes de prevenció pre-
vistes per a fer front a l’augment d’agressions LGTBIfòbiques
314-09097/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 437

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del règim sancionador 
de la Llei 11/2014, per a garantir els drets LGTBI i per a erradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia
314-09098/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 438

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut coneix 
l’oferiment del Col·legi de Treball Social per a col·laborar com a rastrejadors de la 
Covid-19 a partir del mes de juliol de 2020
314-09099/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 438

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta del Departament de 
Salut al Col·legi de Treball Social davant l’oferiment per a col·laborar com a rastre-
jadors de la Covid-19 a partir del mes de juliol de 2020
314-09100/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 439

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual el Col·legi de Tre-
ball Social no ha rebut resposta al seu oferiment de col·laborar com a rastrejadors 
de la Covid-19 a partir del mes de juliol de 2020
314-09101/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 439

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que pren el Departa-
ment de Salut per a fer el seguiment de la Covid-19 als col·lectius més vulnerables
314-09102/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 440
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el Depar-
tament de Salut no ha comptat amb la col·laboració dels professionals del treball 
social per a fer el seguiment i el rastreig de la Covid-19
314-09103/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 440

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si duu a terme gestions al marge 
del Govern de l’Estat amb relació a la vacuna de la Covid-19
314-09104/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 441

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions que duu a terme amb 
relació a la vacuna de la Covid-19
314-09105/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 441

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci de gestions amb relació a 
la vacuna de la Covid-19 fet a la Universitat Catalana d’Estiu
314-09106/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 442

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dependència orgànica de la Uni-
tat de Vigilància de la Covid-19
314-09107/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 442

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dependència orgànica de l’Agèn-
cia de Salut Pública
314-09108/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 443

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències del director ge-
neral de Professions de la Salut en la lluita contra la Covid-19
314-09109/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 443

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual va anunciar el 
protocol d’inici del curs escolar el director general de Professions de la Salut
314-09110/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 443

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parer del director de Salut Pú-
blica respecte al protocol d’inici del curs escolar
314-09111/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 444

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses de manteniment de 
la carretera B-143 al pas per Palau-solità i Plegamans
314-09112/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 444

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tècnics d’atenció al 
públic per usuari en les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-09113/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 445

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tècnics adscrits a les 
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya del 2011 ençà
314-09114/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 445

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rebaixa de la ràtio de tècnics per 
usuari en les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-09115/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 445

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de la Covid-19 entre el 
personal del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-09116/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 446

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a la tornada 
a la feina després de les vacances
314-09117/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 446
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les mesures per a la tornada a 
la feina després de les vacances s’han pactat amb els agents socials
314-09118/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 447

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realització de proves PCR mas-
sives en els centres d’alta concentració de treballadors
314-09119/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 447

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una campanya específica de la 
Inspecció de Treball per a controlar la reobertura de les empreses després de les 
vacances
314-09120/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 447

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’eventual campanya de la Ins-
pecció de Treball per a controlar la reobertura de les empreses després de les va-
cances s’ha pactat amb els agents socials
314-09121/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 448

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació d’un protocol per a la 
gestió dels casos de Covid-19 en centres de treball
314-09122/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 448

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’eventual protocol per a la ges-
tió dels casos de Covid-19 en centres de treball s’ha pactat amb els agents socials
314-09123/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 449

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos d’acompanyament per 
a les dones que exerceixen la prostitució davant l’ordre de tancament dels establi-
ments públics amb reservats annexos
314-09124/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 449

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones ateses per 
serveis especialitzats en l’atenció a víctimes d’explotació sexual i tràfic de persones 
durant la pandèmia de la Covid-19
314-09125/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 450

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura de nous serveis resi-
dencials especialitzats per a dones víctimes de violència masclista en situació de 
prostitució forçada o de tràfic de persones en el context de la crisi de la Covid-19
314-09126/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 450

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la delegació de les polítiques d’in-
fància en les administracions locals
314-09127/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 451

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seu capteniment arran del fet 
que una periodista de TV3 hagi publicat a les xarxes socials una queixa relativa als 
usos lingüístics d’un treballador de l’Administració
314-09128/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 452

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió de la consellera de Cultura 
amb relació al fet que una periodista de TV3 hagi publicat a les xarxes socials una 
queixa relativa als usos lingüístics d’un treballador de l’Administració
314-09129/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb una altra diputada del GP Cs 453

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides destinades a necessi-
tats educatives dels fons rebuts de l’Estat per a la gestió de la crisi de la Covid-19
314-09130/12
Formulació: Jorge Soler González, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 453
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el cost 
de l’entrevista a l’expresident Carles Puigdemont difosa el 26 de juliol
326-00018/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 454

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la justi-
ficació, en el context de la Covid-19, de desplaçar personal i material a l’estranger 
per enregistrar l’entrevista a l’expresident Carles Puigdemont difosa el 26 de juliol
326-00019/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 455

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre els motius 
que justifiquen l’entrevista a l’expresident Carles Puigdemont difosa el 26 de juliol
326-00020/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 455

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el con-
sentiment per a l’emissió d’imatges de temporers allotjats a la Fira de Lleida
326-00021/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 456

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el mètode 
d.enregistrament d.imatges de temporers allotjats a la Fira de Lleida
326-00022/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 456

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el com-
pliment del Codi dentològic pel que fa al dret a la intimitat dels temporers allotjats 
a la Fira de Lleida
326-00023/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 457

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre les 
mesures per a corregir una possible vulneració del dret a la intimitat de temporers 
allotjats a la Fira de Lleida
326-00024/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 457

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la difusió 
per xarxes socials d.imatges de temporers allotjats a la Fira de Lleida obtingudes 
amb possible vulneració del dret a la intimitat
326-00025/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 458
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres de menors oberts el 2017 i el 2018 i el nombre de places de 
cada un
314-03039/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-03039/12.

A data 31 de desembre de 2018 s’han obert, entre els anys 2017 i 2018, 148 cen-
tres amb 2.200 places. La tipologia de centres que s’han obert és la següent: centres 
de primera acollida, centres d’emergència, pisos assistits de 16 a 18 anys i majors de  
18 anys, residències per a joves, SAEJ (servei d’acompanyament especialitzat a jo-
ves) i CRAE.

Població Centres Places

Almacelles 2 100
Alt Camp/Baix Camp 1 4
Altafulla 2 54
Ametlla de mar 1 40
Amposta 6 111
Avinyonet del Penedès 1 20
Badalona 6 58
Barberà del Vallès 1 12
Barcelona 17 232
Blanes 1 8
Cabanes 1 35
Cabrera de Mar 1 33
Castelldefels 1 16
Castellnou de Bages 1 48
Castellvell del Camp 1 4
Cornellà 1 4
Cornellà de Llobregat 1 4
Deltrebre 1 24
Dosrius 2 65
El Mas Roig 1 10
Figueres 1 8
Font-rubí 1 15
Fortià 1 14
Girona 12 70
Gualba 1 22
Juneda 1 30
L’Espluga de Francolí 1 25
L’Hospitalet de Llobregat 5 20
Lleida 10 114
Maià de Montcal 1 20
Mataró 2 11
Molins de Rei 1 35
Mongat 1 16
Montcada i Reixach 1 5
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Població Centres Places

Montgat 1 8
Palafrugell 1 10
Piera 1 24
Puig–reig 1 35
Reus 1 16
Roquetes 1 15
Rubí 1 4
Sabadell 4 75
Salt 2 8
Sant Andreu de Llavaneres 1 16
Sant Carles de la Ràpita 3 16
Sant Ferriol 1 32
Sant Jaume d’Enveja 2 45
Sant Just Desvern 1 110
Sant Quirze del V. 1 10
Sant Salvador de Guardiola 1 4
Santa Coloma de Gramenet 1 4
Santa Coloma de Queralt 1 25
Santa Margarida de Montbui 1 20
Santa Perpètua de la Mogoda 1 10
Solsona 1 7
Sta Coloma de Gramenet 1 10
Sta Mª de Gimenells 2 16
Subirats 1 15
Tarragona 3 68
Terrassa 2 8
Torà 1 35
Torrelles de Foix 1 17
Tortosa 10 48
Ulldecona 1 7
Valls 2 16
Vic 1 24
Viladecans 1 5
Vilanova de Meià 1 54
Vilanova del Vallès 1 30
Vilanova i la Geltrú 2 50
Vinyols i els Arcs 2 16

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
pressupostàries destinades a mesures de seguretat i riscos laborals 
per a les empreses del complex petroquímic de Tarragona
314-06692/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-06692/12 juntament amb la: 314-06693/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
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pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 va preveure la ne-
cessitat d’incrementar el finançament per desenvolupar accions derivades del Marc 
Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, accions que tenen com a 
objectiu promoure la seguretat i la salut de les persones treballadores a nivell de tot 
el territori de Catalunya.

Part d’aquest increment de finançament hauria de provenir dels fons que la Fun-
dació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals hauria de destinar als àmbits 
territorials autonòmics, tal com preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 
de prevenció de riscos laborals.

Malgrat que la Generalitat ha reclamat judicialment de forma reiterada la trans-
ferència d’aquests fons i que ha obtingut sentències totes elles favorables, ara per 
ara, l’Estat no ha materialitzat la territorialització d’aquests fons.

En relació amb la formació en prevenció de riscos laborals, cal indicar que 
aquesta obligació li correspon a l’empresari, d’acord a l’article 19 de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

La normativa d’aplicació en matèria de seguretat i salut laboral és la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i la normativa que la desenvolu-
pa. Es tracta de normativa estatal, ja que la Generalitat en aquest àmbit únicament 
té competències executives.

Altres normatives són les derivades de Protecció Civil i d’emmagatzematge de 
productes químics que és competència dels departament d’Empresa i Coneixement 
i concretament de Seguretat Industrial.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va crear la Comissió de Se-
guretat i Salut Laboral del Complex Petroquímic de Tarragona. Aquesta Comissió 
està formada pel Departament de Treball, Afers socials i famílies i els agents socials 
representatius del sector.

L’objectiu és col·laborar conjuntament amb la finalitat d’afavorir la seguretat i sa-
lut i disminuir la sinistralitat al Complex Petroquímic de Tarragona, així com acon-
seguir una protecció eficaç de les persones treballadores.

La Comissió no substitueix en cap cas el model de gestió de l’activitat preventiva 
ni les responsabilitats legals que en el marc de l’activitat a les empreses tothom té.

Es tracta de promoure iniciatives envers mètodes i procediments de prevenció de 
riscos laborals, així com proposar a les empreses dels Complex Polígon de Tarrago-
na la millora de les condicions o correcció de les deficiències existents.

Les empreses del Complex Petroquímic de Tarragona han de complir amb tot el 
que fa referència a la normativa de prevenció de riscos laborals i tan el Pla de pre-
venció de riscos laborals com el pla d’autoprotecció (PAU), competència del De-
partament d’Empresa i Coneixement, són les empreses les que han de desenvolupar 
els plans i aplicar les mesures proposades i descrites als respectius PAU i plans de 
prevenció.

Pel que fa al pla d’emergències químiques és el Plaseqcat i el PlaseqTa i són com-
petència del Departament d’Interior.

Des del Departament de Presidència es va dur a terme la Taula d’avaluació i se-
guiment de l’accident de l’empresa Iqoxe a la petroquímica del Camp de Tarragona 
el 14 de gener del 2020 que ha elaborat un informe final amb propostes de millora 
per tots els Departaments de la Generalitat.

Pel que fa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les propostes són 
les següents:

La Inspecció de Treball de Catalunya van iniciar dos expedients:
– S’inicien en fase d’investigació i en el cas de detecció d’infracció, s’aprovarà 

l’expedient d’adopció de mesures.
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– No és possible determinar la data de finalització de la investigació ni de tanca-
ment dels expedients oberts.

Creació d’una Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Complex Petroquímic 
de Tarragona:

– Hi ha de formar part la representació del sector empresarial i els principals 
agents socials

– No ha de ser un instrument de negociació col·lectiva
– L’objectiu principal és que sigui una eina per a l’acompanyament, assessora-

ment i millora de la seguretat i la salut laboral al complex Petroquímic de Tarragona.
– Actors principals:
a. Sector empresarial: AEQT (Associació Empreses Química de Tarragona)  

i Foment del Treball.
b. Representació dels Treballadors: CCOO i UGT.
Finalment, per més informació, adjuntem l’Informe sobre l’accident de l’empresa 

Iqoxe a la petroquímica del Camp de Tarragona del dia 14 de gener de 2020 que es 
va elaborar a petició de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petro-
química.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa en 
matèria de seguretat i riscos laborals aplicada en el cas de l’explosió 
a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06693/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06692/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indemnitzacions 
a les dones víctimes de violència masclista i a fills de víctimes 
d’assassinats masclistes els anys 2018 i 2019 i la previsió per al 2020
314-06718/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-06718/12 juntament amb les: 314-06719/12, 314-06720/12, 314-06721/12, 
314-06722/12, 314-06723/12, 314-06724/12, 314-06725/12, 314-06726/12, 314-
06728/12 i 314-06729/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
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pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

L’any 2018 es van concedir indemnitzacions a dones víctimes de violència mas-
clista i a fills víctimes d’assassinats masclistes per valor de 69.717,20 euros i el 
2019 43.395,40 euros. L’avantprojecte de pressupost 2020 ha previst una partida de 
90.000 €.

Les sol·licituds d’indemnitzacions rebudes, acceptades, denegades i els seus mo-
tius de l’any 2018 i 2019 són els següents: 

Any Rebudes Acceptades Denegades Motius

2018 53 21 32 18 no aporta la documentació 
requerida
11 no acredita les lesions
2 prescripció
1 ja havia rebut la indemnització 
prèviament

2019 49 24 25 9 no aporta la documentació 
requerida
12 no acredita les lesions
3 prescripció
1 ja havia rebut la indemnització 
prèviament

L’any 2018 se’n van beneficiar 21 víctimes i l’any 2019 24 víctimes.
Els requisits per a la concessió estan recollits a l’article 3 del Decret 80/2015, de 

26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclis-
ta que estableixen l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista i l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de 
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

Article 3
Persones beneficiàries i requisits
3.1 Poden ser persones beneficiàries de la indemnització econòmica que regula 

aquest capítol:
a) Les dones que com a conseqüència de les formes de violència masclista que 

especifica la Llei 5/2008, de 24 d’abril, pateixin seqüeles, lesions corporals o danys 
en la salut física o psíquica de caràcter greu. Les referències a les dones incloses en 
aquest capítol inclouen també les nenes i adolescents.

b) Els fills i filles de víctimes mortals a conseqüència de violència masclista que 
siguin menors de vint-i-sis anys i que en depenguin econòmicament en el moment 
de la mort.

3.2 Als efectes d’aquest Decret, s’entén que tenen caràcter greu totes aquelles 
seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica que requereixin ob-
jectivament per a la seva curació, a més d’una primera assistència facultativa, un 
tractament mèdic, quirúrgic o psicològic. La simple vigilància o seguiment facultatiu 
del curs de la lesió no es considera tractament mèdic.

3.3 Als efectes d’aquest Decret, es considera que els fills i filles de víctimes mor-
tals depenien econòmicament de la mare en el moment de la seva mort si concorren, 
acumulativament, els requisits següents:

a) Que convisquessin amb la víctima mortal en el moment de la defunció. La 
separació transitòria motivada per raó d’estudis, feina, tractament mèdic, rehabili-
tació o altres causes similars, i per supòsits de força major, no es considera trenca-
ment de la convivència. També s’entén que hi ha convivència quan aquesta es trobi 
interrompuda per motius derivats de la situació de violència masclista.

b) Que els fills o filles tinguin cadascun d’ells uns ingressos per rendiment del tre-
ball inferiors a l’indicador de renda de suficiència (IRSC) vigent, en còmput anual.

3.4 Per ser beneficiàries de la indemnització que regula aquest capítol, les perso-
nes sol·licitants han de viure a Catalunya. Als efectes d’aquest Decret, es considera 
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que viuen a Catalunya les persones que puguin demostrar-ho per qualsevol mitjà 
admès en dret que acrediti que resideixen a Catalunya amb caràcter estable. En 
qualsevol cas, es considera que compleixen aquest requisit les persones que estiguin 
empadronades en un municipi de Catalunya. Així mateix, són persones beneficià-
ries, encara que no visquin a Catalunya, les dones i els seus fills o filles, si s’escau, 
quan la dona víctima treballi a Catalunya i els fets causants del dret a la indemnit-
zació hagin succeït a Catalunya.

Tota la informació sobre les ajudes que poden rebre les víctimes de violència 
masclista és al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (https://
treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/violencia_masclista/)  
i també la faciliten els diferents serveis de la xarxa.

D’altra banda, en el marc del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere s’han 
dut a terme dues actuacions específiques des de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya. Concretament:

– Publicació Resolució TES/1969/2019, de 12 de juliol, per la qual s’estableixen 
el procediment d’accés a les prestacions econòmiques d’especial urgència, per a 
afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge. Import destinat a aquesta 
actuació: 59.706,00

– Publicació Resolució TES/816/2019, per la qual s’estableixen les bases regula-
dores per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer. Import des-
tinat a aquesta actuació: 430.956,54

L’any 2019 l’Agència d’Habitatge de Catalunya va gestionar ajuts per a 216 dones 
víctimes de violència masclista.

En el pressupost 2020 de la Generalitat de Catalunya els recursos provinents del 
Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere han estat etiquetats per un import de 
12.700.000 euros equivalent en els ingressos i a les despeses amb el codi de finan-
çament FPACTEV_G. El detall es pot comprovar consultant l’excel del pressupost 
que està publicat a la web, filtrant l’entitat 1000 (Generalitat de Catalunya), el codi 
esmentat i consultant el Total d’ingressos i el Total de despeses de la columna d’im-
port sense consolidar. Aquesta informació i també es pot consultar a la pàgina 476 
de l’annex de la Memòria explicativa del pressupost on hi ha el detall de les partides 
d’ingrés i de despesa dels fons finalistes de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, els departaments de la Generalitat estan obligats a marcar amb el 
codi de finançament la seva despesa, tanmateix les entitats del sector públic no te-
nen aquesta obligació atès que en alguns casos els sistemes de gestió econòmic i 
comptable que tenen aquestes entitats els dificultaria en excés l’execució pressupos-
tària, i en qualsevol cas el seguiment del destí dels fons es pot fer per altres vies.

Quan es consulta la informació en termes consolidats i alguna entitat no ha mar-
cat la despesa finalista amb el codi corresponen, llavors l’import Total que s’iden-
tifica no és correcte. En el cas del codi FPACTEV_G l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i el Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità no han identificat 
en despesa 99.990 euros i 400.010 euros respectivament, de tal manera que quan es 
consulta l’import consolidat apareix un Total de 12.200.000, enlloc dels 12.700.000 
euros. Tanmateix aquests recursos estan previstos en el seu pressupost i se’n farà el 
degut seguiment per tal de justificar l’aplicació dels fons del Pacte.

Pel que fa als SIE, l’any 2020, se’n posaran en marxa 8 de nous. De 5 d’aquests, 
la posada en marxa inicial s’ha finançat amb fons 2019 i en 2020 es finançaran a 
través d’acreditació i concertació. Per a la resta, se seguirà un procés anàleg.

Pel que fa a l’execució pressupostària que es publica al web del Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat, amb data de novem-
bre de 2019 constata que el Govern va destinar 11,85 M€ al programa de Polítiques 
de dones, aquest import, un cop tancat l’exercici, a 31 de desembre de 2019 és de 
12,51 M€. D’aquests recursos, 4,6 M€ provenen de fons finalistes del Pacte d’Estat, 
concretament, 2,7 M€ pertanyen a fons finalistes del Pacte d’Estat per 2018 i 1,9 M€ 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/violencia_masclista/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/violencia_masclista/
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provenen de part dels fons finalistes corresponents del Pacte d’Estat per 2019. Per 
tant, el 36,5% dels recursos corresponen a transferències pel Pacte d’Estat i la resta, 
63,5% són recursos propis de la Generalitat. Tots els recursos del Pacte d’Estat del 
programa de Política de dones s’han transferit a l’Institut Català de les Dones.

Finalment, per primera vegada s’han incorporat als pressupostos de la Generali-
tat per al 2020, els ingressos provinents del Pacte d’Estat contra violència de gènere. 
Concretament, el pressupost consolidat del Sector Públic, inclou 10,4 M€, per a po-
lítiques de dones, dels quals 2,67 M€ (25,7%) provenen de fons finalistes del Pacte 
d’Estat. La resta de recursos del Pacte d’Estat s’han destinat a altres programes de 
despesa amb actuacions vinculades a la violència de gènere

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’indemnitzacions rebudes de dones víctimes de violència 
masclista el 2018 i el 2019 i les que han estat denegades
314-06719/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de víctimes de violència masclista que s’han beneficiat de les 
indemnitzacions del 2018 i el 2019
314-06720/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits per a la 
concessió d’una indemnització per violència masclista
314-06721/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06718/12.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que 
es dona a les dones víctimes de violència masclista relativa als ajuts 
que poden rebre
314-06722/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a donar 
suport a les dones víctimes de violència masclista els anys 2018 i 
2019 i les previstes per al 2020
314-06723/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
víctimes de violència masclista que s’han beneficiat dels ajuts 
previstos els anys 2018 i 2019
314-06724/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència entre 
els pressupostos provinents dels recursos finalistes del Pacte d’Estat 
i el seu desglossament per al 2020
314-06725/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06718/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el desplegament 
dels serveis d’intervenció especialitzada es finançarà amb recursos 
del Pacte d’Estat
314-06726/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge dels 
pressupostos del 2019 destinats a polítiques de dones que correspon 
al Pacte d’Estat contra la violència de gènere i el que correspon a 
recursos propis
314-06728/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge dels 
pressupostos del 2020 destinats a polítiques de dones que correspon 
al Pacte d’Estat contra la violència de gènere i el que correspon a 
recursos propis
314-06729/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió del 
Departament d’Educació amb relació a l’adequació d’emplaçar un 
abocador de residus no perillosos a prop d’una escola
314-06739/12

Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06739/12 us in-
formo del següent:

L’equip directiu de l’escola Rivo i Rubeo de la ciutat de Rubí va fer arribar al 
Departament d’Educació la seva preocupació per la planificació de l’obertura d’un 
abocador a escassos 700 metres del centre.
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A nivell normatiu, el Departament d’Educació no té cap regulació especifica ni 
cap competència en relació a l’obertura dels abocadors.

Des del Departament d’Educació s’ha traslladat a l’Ajuntament de Rubí la pre-
ocupació de la comunitat educativa, compartida pel propi Departament, per la pos-
sible afectació que pot ocasionar l’obertura d’un abocador en la salut i en el benestar 
de l’alumnat, del personal docent i de la resta de professionals que treballen en el 
centre.

Correspon a l’Ajuntament de Rubí la determinació i la valoració d’aquesta p 
d’afectació i, en conseqüència, l’adopció de les decisions oportunes.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals solament hi ha dos instituts escola al Baix Llobregat
314-06799/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06799/12 i 314-
06800/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Des del Departament d’Educació es considera que els instituts escola són un mo-
del de transformació per a la millora educativa, ja que aporten:

– Continuïtat formativa en un projecte únic ben articulat.
− Enfocament evolutiu del seguiment i acompanyament de l’alumnat.
− Interacció entre l’alumnat.
− Interacció entre els diferents cossos docents.
− Metodologies d’aprenentatge globalitzat.
− Participació de les famílies.
− Horari saludable.
− Lluita contra la segregació escolar.
La creació d’un institut escola és un procés que requereix molt treball per acon-

seguir l’acord de la comunitat educativa, els ajuntaments i la resta de centres edu-
catius de la zona en qüestió, ja sigui per continuïtat natural de l’escolarització de 
l’alumnat que finalitzà els ensenyaments d’educació primària o per la fusió de dos 
centres.

Actualment des del Departament d’Educació s’està treballant en la posada en 
funcionament d’altres instituts escola a la zona del Baix Llobregat.

Properament, a proposta dels serveis territorials al Baix Llobregat, es durà a ter-
me una reunió entre representants de l’Ajuntament de Vallirana i del Departament 
d’Educació, per valorar la possibilitat de fusionar dues escoles d’una línia i conver-
tir-les en un institut escola.

Des del Departament d’Educació i l’Ajuntament de Viladecans s’ha arribat a un 
acord per la construcció d’un nou edifici per ubicar l’institut escola, fruit de la fu-
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sió d’una escola i d’un institut del municipi que actualment estan ubicats en mòduls 
prefabricats, i que comparteixen espais.

En la reunió mantinguda entre representants de l’Ajuntament del Papiol i del 
Departament d’Educació, es va estudiar la possibilitat de crear un institut escola al 
municipi però la davallada demogràfica del municipi fa que no sigui viable la seva 
creació. Continuaran desplaçant-se a Molins de Rei a realitzar l’etapa secundària.

En la reunió celebrada entre representants de l’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat i del Departament d’Educació es va estudiar la possibilitat que una escola 
d’una línia del municipi esdevingués en institut escola, però la falta d’alumnat que 
hi hauria en els ensenyaments d’educació secundària fa que no sigui viable la seva 
conversió i es va considerar que poden seguir estudiant en l’etapa secundària a l’ins-
titut adscrit de Viladecans.

Després de la reunió mantinguda entre representants de l’Ajuntament de Castell-
defels i del Departament d’Educació per analitzar la viabilitat de posar en funciona-
ment un institut escola al municipi, l’Ajuntament ha demanat més temps per estudiar 
i valorar aquesta opció. En principi, la proposta que des dels Serveis Territorials es 
va fer no va semblar malament.

Pel que fa a Cervelló, el terreny que l’Ajuntament de Cervelló va posar a dis-
posició de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un institut no ha es-
tat acceptat per la Direcció General de Patrimoni per manca de cessió correcte del 
terreny. L’actual institut està en mòduls prefabricats. El Departament d’Educació 
es va plantejar que davant la pèrdua d’alumnat a la població l’opció més econòmica 
i viable seria posar en funcionament un institut escola amb dues seus, fusió de les 
dues escoles públiques i l’actual institut. L’Ajuntament de Cervelló ha desestimat, 
en principi, aquesta opció i prefereix treballar en l’opció de poder construir un ins-
titut al municipi.

Des del Departament d’Educació també es va plantejar a l’Ajuntament de Tor-
relles de Llobregat la possibilitat de posar en funcionament un institut escola amb 
dues seus, opció que ha estat ben rebuda per l’ajuntament però, després de fer dife-
rents reunions amb tota la comunitat educativa amb presència d’ambdues adminis-
tracions, l’ajuntament va demanar d’ajornar la presa de decisió un any per treballar 
el consens de totes les parts implicades.

Al municipi del Prat de Llobregat l’escola Pepa Colomer s’ha convertit en un 
institut escola que ja està en funcionament. En el moment que sigui necessari, s’exe-
cutaran les obres pertinents d’ampliació amb el repartiment dels costos d’aquestes 
entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

En el transcurs del mes de juliol, s’ha fet l’acta d’ocupació de les obres d’ampli-
ació de l’institut escola Gavà-Mar. Els costos d’aquesta actuació van a càrrec del 
pressupost de despeses del Departament d’Educació.

Barcelona, 20 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha rebut cap 
petició per a crear un institut escola al Baix Llobregat
314-06800/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06799/12.



BOPC 673
7 de setembre de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors immigrants no acompanyats amb permís de residència quan 
arriben a la majoria d’edat
314-06846/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-06846/12 juntament amb les: 314-06847/12, 314-06848/12, 314-06849/12 
i 314-06850/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En aquests moments encara no disposem de totes les dades de registre relatives 
als joves emigrats sols que disposen d’autorització de residència en el moment que 
assoleixen la majoria d’edat i deixen de ser tutelats per la Generalitat. La incorpo-
ració d’aquest camp informatiu al Sini@ (el sistema d’informació de la infància i 
l’adolescència) es va fer durant el darrer trimestre de 2019 i encara no tots els  centres 
del sistema de protecció a la infància i l’adolescència recullen i informen correc-
tament d’aquesta dada. Hi ha la previsió que al llarg de 2020 aquest camp estigui 
correctament emplenat i que les dades registrades siguin prou robustes i fiables com 
per trametre aquesta informació de manera fidedigna. Tanmateix, s’ha fet un estudi 
prospectiu que permet disposar d’una primera aproximació que indica que, actual-
ment, un 20,1% dels joves emigrats sols surten amb permís de residència en esde-
venir majors d’edat.

Perquè això sigui possible s’han de complir dos requisits. D’una banda, ha d’ha-
ver estat possible obtenir el passaport emès per l’ambaixada o consolat corresponent 
dins el termini establert normativament (com a màxim 90 dies després de l’assoli-
ment de la majoria d’edat). I, d’altra banda, cal que la Subdelegació del Govern re-
solgui favorablement l’autorització de residència. També poden obtenir l’autorització 
de residència si la DGAIA acredita, mentre encara són menors d’edat, que no poden 
ser documentats pel consolat o l’ambaixada corresponents i, a més, la Subdelegació 
del Govern resol la concessió de la cèdula d’inscripció i l’autorització de residència.

Si es preveu que podran disposar de la documentació de l’autoritat consular 
corresponent durant els 90 dies posteriors a l’assoliment de la majoria d’edat, la 
 DGAIA acorda l’obertura d’un expedient assistencial i allarga la seva estada en un 
centre de menors d’edat a l’espera de l’obtenció d’aquesta documentació i de la Re-
solució de la Subdelegació del Govern.

En cas de Resolució de denegació de l’autorització de residència per part de la 
Subdelegació del Govern per no haver disposat del passaport durant els 90 dies 
posteriors a la majoria d’edat, s’interposen els recursos procedents en via admi-
nistrativa i judicial i el jove té l’assistència d’un advocat o advocada en el recurs 
 contenciós administratiu per intentar evitar que només quedi expedita la via de l’ar-
relament per aconseguir la residència.

Com a darrera opció, l’expedient assistencial es manté obert fins que han trans-
corregut tres anys des que el menor va ser posat a disposició de la DGAIA, per tal 
que pugui sol·licitar l’autorització de residència per arrelament. Altres joves que no 
continuen sota l’atenció de la DGAIA són derivats a entitats que ofereixen assesso-
rament i acompanyament jurídic en la tramitació.
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D’altra banda, en aquests moments encara no disposem de totes les dades de re-
gistre relatives als joves emigrats sols que disposen d’autorització de treball en el 
moment que assoleixen la majoria d’edat i deixen de ser tutelats per la Generalitat. 
De la mateixa manera que explicàvem anteriorment, la incorporació d’aquest camp 
informatiu al Sini@ (el sistema d’informació de la infància i l’adolescència) es va fer 
durant el darrer trimestre de 2019 i encara no tots els centres del sistema de protec-
ció a la infància i l’adolescència recullen i informen correctament d’aquesta dada. 
Hi ha la previsió que al llarg de 2020 aquest camp estigui correctament emplenat 
i que les dades registrades siguin prou robustes i fiables com per trametre aquesta 
informació de manera fidedigna.

D’acord amb el que estableix l’article 35.9 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de 
gener, sobre els drets i les llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social, s’han de determinar per reglament les condicions que han de complir els me-
nors tutelats que disposin d’autorització de residència i arribin a la majoria d’edat 
per tal que puguin renovar la seva autorització o accedir a una autorització de resi-
dència i treball. El desplegament reglamentari de la Llei orgànica 4/2000 es va fer 
mitjançant el Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril.

D’acord amb la normativa vigent, en assolir la majoria d’edat s’ha d’iniciar la 
sol·licitud de l’autorització de treball, per a la qual és requisit disposar d’una oferta 
laboral de jornada complerta i durada mínima d’un any, amb un sou no inferior al 
salari mínim interprofessional. Per tant, les condicions per a l’obtenció d’aquesta 
autorització són molt exigents i, per aquest motiu, el nombre de joves emigrats sols 
que disposen d’autorització de treball quan se’ls acaba la tutela de la Generalitat és 
molt baix. Tanmateix, quan escau, l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats 
acompanya el jove extutelat en la tramitació documental pertinent. Finalment, cal 
afegir que mentre aquests joves estan sota la tutela de la Generalitat (i si són majors 
de 16 anys), en cas que disposin d’una oferta laboral, se sol·licita una exceptuació de 
l’autorització de treball davant la Subdelegació del Govern.

En quant a l’empadronament, tots i totes són empadronats/des en el municipi on 
es troba el centre de protecció en què són acollits/des. En assolir la majoria d’edat, 
independentment que continuïn o no en el centre de protecció, mantenen el padró 
(no se’ls dona de baixa) durant el temps establert reglamentàriament. A les diferents 
taules de coordinació territorial s’acorda mantenir l’alta al padró encara que surtin 
del sistema de protecció, de manera que puguin continuar accedint als serveis so-
cials i recursos públics dels territoris on han estat residint.

Finament, els menors sota la tutela de la DGAIA tenen dret a la cobertura sani-
tària pública, a estar donats d’alta al Servei Català de la Salut (CatSalut) i a disposar 
de la Targeta Sanitària Individual (TSI) per tal de poder accedir a la xarxa sanitària 
pública (sens detriment de poder pertànyer a altres xarxes sanitàries concertades o 
privades). Mitjançant conveni entre la DGAIA i el CatSalut es garanteix la cobertu-
ra sanitària a tots els infants/adolescents atesos per la DGAIA i existeix un procedi-
ment establert a cada Regió Sanitària.

Així, als infants i adolescents emigrats sols que arriben per primera vegada al 
nostre país, i per tal de que puguin gaudir de totes les prestacions preventives, de 
promoció i d’atenció de la salut, se’ls ha de tramitar la (TSI). Les primeres visites 
mèdiques es fan amb el document provisional de la TSI, fins que disposen de la tar-
geta definitiva, que s’ha d’expedir en un termini màxim de tres setmanes.

Davant el tancament de l’expedient de tutela per majoria d’edat o per finalització 
de les funcions tutelars, o quan l’infant o adolescent passa a ser acollit amb família 
extensa o aliena, la TSI continua essent vàlida. Quan l’expedient de tutela es tanca 
perquè assoleixen la majoria d’edat, el centre lliura la targeta al/la jove.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acompanyament 
en la tramitació del permís de residència que es fa als menors 
immigrants no acompanyats quan arriben a la majoria d’edat
314-06847/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06846/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors immigrants no acompanyats amb un permís de treball en 
arribar a la majoria d’edat
314-06848/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06846/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els menors 
immigrants no acompanyats amb un empadronament vàlid en arribar 
a la majoria d’edat
314-06849/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06846/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors immigrants no acompanyats amb la targeta sanitària 
individual definitiva o provisional quan arriben a la majoria d’edat
314-06850/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06846/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors dels centres de treball i residències afectats per la crisi 
del coronavirus
314-07021/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07021 us informo 
del següent:

En base a la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves 
mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2,  
a partir del dia 13 de març de 2020 es varen adoptar tot un conjunt de mesures per a  
la protecció i seguretat tant dels professionals dels centres de dia, residències i resi-
dències de dia, com dels usuaris dels mateixos serveis.

Entra altres mesures la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març exposava les 
següents:

– En l’àmbit dels centres residencials d’atenció a la gent gran, de les persones 
amb discapacitat i de salut mental, la suspensió de nous ingressos i la suspensió de 
visites. Es pot permetre la visita en casos d’urgència o necessitat justificada i en tot 
cas s’ha de preservar el dret d’acompanyament mínim i de cura al final de la vida.

– En residències que integren centres de dia, el tancament del centre de dia quan 
no és pot garantir la separació espais i professionals entre els dos serveis.

– La limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessa-
ris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics. A aquests 
efectes, es restringeix la mobilitat del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat i de les entitats del seu sector públic institucional, sens perjudici d’aque-
lla que es consideri indispensable per al manteniment dels serveis públics abans 
esmentats.

Aquesta Resolució venia completada per la Resolució SLT/737/2020, de 13 de 
març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2, que en l’àmbit dels serveis socials decretava el se-
güent:

a) Es permet als proveïdors públics i privats del sistema català de serveis socials 
l’adaptació de les condicions funcionals per fer front a les contingències que es pro-
dueixin arran de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19, de forma que es 
garanteixin les necessitats de les persones usuàries amb la diligencia que exigeix la 
naturalesa del servei.

b) El tancament dels centres i serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció 
Pública següents: centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), 
centres d’atenció a persones amb discapacitat (CAD), serveis de valoració de la de-
pendència (SEVAD), clubs socials i prelaborals.

c) La suspensió de les activitats en els centres de dia de teràpia ocupacional 
(STO), en els serveis de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) i en els centres de 
dia d’atenció especialitzada (CAE). Per als usuaris d’aquests serveis que requereixin 
continuïtat de l’atenció, aquesta es garantirà en el dispositiu més adient.

d) La suspensió, amb caràcter general, de les visites presencials dels Serveis Tèc-
nics de Punt de Trobada.

A conseqüència de les resolucions esmentades, els Centres de Dia van tancar, 
així com també altres centres de treball i serveis que depenen del Departament de 
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Treball, Afers Socials i Famílies, evitant d’aquesta manera tota possibilitat de pro-
pagació del Covid-19 en els esmentats centres.

En l’àmbit residencial a aquesta primera mesura de prevenció per evitar la propa-
gació del Covid-19 han seguit tot un conjunt d’instruccions i protocols realitzats pel 
Departament de Salut i pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, aquest 
últim sempre en base a les directrius marcades per les autoritats sanitàries. Amb-
dós departaments han anat treballant de manera conjunta des de l’inici de l’actual 
crisi sanitària per tal d’oferir respostes ràpides i eficients. Entre altres mesures s’han 
anat regularitzant protocols de prevenció, d’higiene, d’aïllament, de sectorització, de 
desinfecció i inclús la mobilitat dels residents o la intervenció de residències en els 
casos que s’ha vist necessari.

En aquest sentit s’han invertit especials esforços en el control de la possible pro-
pagació del Covid-19 en les residències de gent gran al tractar-se d’un dels col·lec-
tius de major risc. En data 10 d’abril es va publicar per part del Servei Català de la 
Salut el «Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència 
sanitària en situació de pandèmia per Covid-19». Es tracta d’un document en el que 
s’estableix una abordatge integral de les possibles gestions a realitzar en les residèn-
cies en base a les seves característiques i condicions específiques.

Al llarg del temps transcorregut des de l’inici de l’actual crisi sanitària, s’han fet 
esforços per realitzar un monitoratge de la casuística de cada un dels centres resi-
dencials. A tal efecte es va dictar per part del Secretari del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies la instrucció 6/2020, de 23 de març que estableix, a la dis-
posició sisena, que els titulars dels centres residencials han de posar a disposició del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la informació veraç i ajustada al 
sistema d’informació vigent, sobre les característiques físiques del centre, el perso-
nal i les persones residents amb especial atenció al que estableix l’apartat segon de 
l’Orde SND/265/2020, de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a las residen-
cies de persones grans i centres socio-sanitaris, davant la situació de crisi ocasio-
nada pel Covid-19 i que, diàriament, remetran les informacions contingudes en els 
formularis especialment habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs, abans 
de les 16:00h.

Amb l’extracció de les dades d’aquests formularis s’ha pogut fer seguiment, entre 
altres coses, del nombre de professionals que no han anat a treballar a les residències 
a causa del Covid-19, ja sigui pel fet d’estar malalts o per l’obligació de restar aïllats. 
A data 28 d’abril del Total de 32.661 professionals de les residències de gent gran no 
van anar a treballar 4.380 (13,41%), en les residències per persones amb discapacitat 
del Total de 6.459 professionals no van anar a treballar 441 (6,83%) i en les residèn-
cies per persones amb problemes de salut mental del Total de 1.064 professionals no 
van anar a treballar 39 (3,67%).

A continuació s’exposen les gràfiques de l’evolutiu de les baixes dels professio-
nals de les residències pels tres àmbits esmentats fins el 28 d’abril, així com la seva 
disgregació per serveis territorials:

Residències de gent gran:
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Treball, Afers Socials i Famílies, evitant d’aquesta manera tota possibilitat de pro-
pagació del Covid-19 en els esmentats centres.

En l’àmbit residencial a aquesta primera mesura de prevenció per evitar la propa-
gació del Covid-19 han seguit tot un conjunt d’instruccions i protocols realitzats pel 
Departament de Salut i pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, aquest 
últim sempre en base a les directrius marcades per les autoritats sanitàries. Amb-
dós departaments han anat treballant de manera conjunta des de l’inici de l’actual 
crisi sanitària per tal d’oferir respostes ràpides i eficients. Entre altres mesures s’han 
anat regularitzant protocols de prevenció, d’higiene, d’aïllament, de sectorització, de 
desinfecció i inclús la mobilitat dels residents o la intervenció de residències en els 
casos que s’ha vist necessari.

En aquest sentit s’han invertit especials esforços en el control de la possible pro-
pagació del Covid-19 en les residències de gent gran al tractar-se d’un dels col·lec-
tius de major risc. En data 10 d’abril es va publicar per part del Servei Català de la 
Salut el «Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència 
sanitària en situació de pandèmia per Covid-19». Es tracta d’un document en el que 
s’estableix una abordatge integral de les possibles gestions a realitzar en les residèn-
cies en base a les seves característiques i condicions específiques.

Al llarg del temps transcorregut des de l’inici de l’actual crisi sanitària, s’han fet 
esforços per realitzar un monitoratge de la casuística de cada un dels centres resi-
dencials. A tal efecte es va dictar per part del Secretari del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies la instrucció 6/2020, de 23 de març que estableix, a la dis-
posició sisena, que els titulars dels centres residencials han de posar a disposició del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la informació veraç i ajustada al 
sistema d’informació vigent, sobre les característiques físiques del centre, el perso-
nal i les persones residents amb especial atenció al que estableix l’apartat segon de 
l’Orde SND/265/2020, de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a las residen-
cies de persones grans i centres socio-sanitaris, davant la situació de crisi ocasio-
nada pel Covid-19 i que, diàriament, remetran les informacions contingudes en els 
formularis especialment habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs, abans 
de les 16:00h.

Amb l’extracció de les dades d’aquests formularis s’ha pogut fer seguiment, entre 
altres coses, del nombre de professionals que no han anat a treballar a les residències 
a causa del Covid-19, ja sigui pel fet d’estar malalts o per l’obligació de restar aïllats. 
A data 28 d’abril del Total de 32.661 professionals de les residències de gent gran no 
van anar a treballar 4.380 (13,41%), en les residències per persones amb discapacitat 
del Total de 6.459 professionals no van anar a treballar 441 (6,83%) i en les residèn-
cies per persones amb problemes de salut mental del Total de 1.064 professionals no 
van anar a treballar 39 (3,67%).

A continuació s’exposen les gràfiques de l’evolutiu de les baixes dels professio-
nals de les residències pels tres àmbits esmentats fins el 28 d’abril, així com la seva 
disgregació per serveis territorials:

Residències de gent gran:

Residències de persones amb discapacitats:
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Residències de persones amb problemes de salut mental:

En relació a la dotació de material, i havent tancat els serveis de d’atenció diürna 
a l’inici de la crisis Covid-19 com una de les mesures de contenció i aïllament, els 
esforços es van centralitzar en la provisió de material a serveis residencials. Al llarg 
del temps els circuits s’han anat revisant i modificant per tal de fer-los més eficients 
i àgils.

Així, fins el dia 19 de març, el Departament de Salut preparava kits que conte-
nien tots els productes de protecció (bates, guants, ulleres i mascaretes) i el centres 
ho havien d’anar a buscar a la seva central logística a Sant Sadurní d’Anoia.

Per tal d’evitar desplaçaments i millorar el servei a les residències a partir del dia 
19 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va posar en marxa un sis-
tema propi d’empaquetatge i distribució del material a cada centre en funció de les 
peticions que aquests feien mitjançant la bústia habilitada pel Departament a efectes 
de la crisis Covid-19.

Arran del Decret Llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pres-
supostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Ca-
talunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, 
per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, el Departament de 
Salut havia d’assumir la provisió de material als serveis residencials de gent gran i 
persones amb discapacitat. Aquest Departament va demanar al Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies que continués gestionant la provisió de material fins 
que disposessin d’una estructura que els permetés assumir-ho. El traspàs definitiu 
d’aquesta funció es va produir el 20 d’abril 2020.
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Des d’aquesta data el Departament de Salut proveeix el material als serveis resi-
dencials de gent gran i de persones amb discapacitat, mentre que el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies continua proveint als serveis residencials d’infàn-
cia i adolescència, víctimes de violència masclista, malaltia mental, drogoaddicci-
ons, sida/VIH, persones refugiades i entitats tutelars. S’ha canviat però el sistema, la 
distribució ja no es fa en base a la petició de l’entitat sinó que setmanalment s’envia 
quantitats de cada producte en funció del nombre de residents, nombre de professio-
nals, característiques del centre i afectació del Covid.

Des de l’inici de la crisis fins al 29 d’abril el DTSF ha distribuït: 

Kits Monos Bates Davantals Masc. FFP2
Masc. 

Quirúrgiques Guants Gel Ulleres Pantalles

534 124.049 203.237 37.964 536.262 839.451 577.660 62.756 81.515 50.609

Respecte les actuacions per cobrir les vacants dels professionals a les residències, 
el Departament ha donat suport des de l’inici als possibles dèficits de personal con-
seqüència de situacions d’aïllament o baixes per IT dels seu personal titular.

Una primera mesura que es va adoptar per cobrir les urgències de les manques 
de personal de les residències de gent gran va ser l’activació del servei d’ajuda a do-
micili (SAD) d’urgència en centres residencials. A través d’aquest servei d’urgència 
es pretén cobrir l’atenció personal de les necessitats bàsiques de la vida diària a les 
persones residents en els centres que es requereixi, fonamentalment la d’higiene per-
sonal, alimentació, vestir, mobilització, aixecar i enllitar a les persones residents. El 
servei es presta de forma temporal i mentre el centre residencial es dota dels pro-
fessionals que habitualment cobreixen les necessitats d’atenció de la vida diària dels 
residents en el centre.  

A banda de l’activació d’aquest servei d’urgència, el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies ha actuat proactivament cercant personal per cobrir els pos-
sibles dèficits de personal a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, cercant en-
tre els demandants d’ocupació inscrits a les diferents oficines de treball del territori. 
Així mateix, es fan crides a persones que puguin estar interessades a treballar com 
a candidats per aquests centres, que compleixin els requisits per a ser contractades, 
amb la generació de borses de treball ad hoc gestionades des del propi departament, 
el servei Feina Activa del SOC o de les borses de treball ja actualment existents en el  
sí de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda, el departament va publicar la Resolució TSF/778/2020, de 25 de 
març, per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos 
humans en l’àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a cau-
sa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, mitjançant la qual s’establia, amb 
caràcter provisional i excepcional que:

«1. [...]Als efectes de garantir la incorporació de personal suficient per garantir 
les necessitats de les persones usuàries en els centres públics i privats del Sistema 
Català de Serveis Socials, en els serveis d’assistència personal i en els serveis d’aju-
da a domicili del Sistema Català de Serveis Socials, les entitats titulars d’aquests 
centres i serveis han de seleccionar el personal auxiliar d’atenció a les persones en 
situació de dependència, prioritzant el que disposa l’Ordre TSF/216/2019, de 28 de 
novembre, per la qual es regula la qualificació i l’habilitació professional del per-
sonal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència, pel que fa als 
requisits que s’hi estableixen.

No obstant això, per raons d’urgència o quan s’acrediti la no existència de de-
mandants d’ocupació amb les titulacions específiques necessàries a la zona on esti-
gui ubicat el centre o institució social, o bé on es presti el servei d’assistència per-
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sonal o el servei d’ajuda a domicili, podran dur a terme aquestes funcions persones 
que tinguin alguna de les titulacions exigides per a qualsevol d’elles. Si tampoc ha-
gués disponibilitat de demandants d’ocupació amb cap de les titulacions assenya-
lades, podran dur a terme aquestes funcions persones que, sense tenir titulació, 
preferentment, tinguin experiència en la cura i atenció de persones dependents. Les 
entitats prestadores de serveis garantiran la supervisió i formació pràctica en el lloc 
de treball per millorar les seves competències professionals.

En tot cas, s’ha de donar compliment a la normativa laboral pel que fa als requi-
sits d’accés a les categories professionals previstes i pel que fa a la resta de norma-
tiva laboral en vigor.

2. Mitjançant Resolució de la Direcció general competent, es podran acordar 
mesures de redistribució de serveis i del seu personal adscrit entre els diferents cen-
tres i serveis, públics i privats, del Sistema Català de Serveis Socials, adaptant les 
condicions funcionals dels centres i serveis en allò que resulti necessari, per fer 
front a les contingències que es produeixin a causa de la crisi sanitària del Covid-19 
i atendre les necessitats de les persones usuàries amb la diligència que exigeix la 
naturalesa del servei, en els termes que disposi la direcció competent d’aquest De-
partament.»

A través d’aquesta Resolució, per una banda, es flexibilitzaven els criteris de titu-
lació i experiència per poder treballar en centres residencials i, per l’altra, es possibili-
tava que s’acordessin redistribucions de personal entre els centres per a garantir-ne la  
seva cobertura.

En base a l’esmentada Resolució es van fer noves crides a estudiants dels cicles 
formatius d’atenció a persones amb dependència en institucions socials i a domici-
li o similars i a estudiants del curs per a l’obtenció del certificat de professionalitat 
també en aquestes matèries i poder-los incorporar a residències per cobrir les va-
cants que s’anaven produint dels professionals.

Finalment, per tal de completar totes aquestes actuacions i garantir la millor co-
bertura i servei, es van endegar accions formatives on-line a través del Consorci de 
Formació Contínua del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no recomana el seguiment de RTVE per a completar l’oferta pública 
educativa
314-07118/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07118/12 us in-
formo del següent:

El Departament d’Educació, amb la col·laboració de TV3, va produir el progra-
ma Objectiu 2030, que es va emetre el passat mes de maig pel canal Super3 i del 
qual també se n’han fet reemissions posteriors. El programa consta de 17 capítols 
que corresponen als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que guien 
la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, amb temàtiques com la 
pobresa, la fam, la pau, la salut, el medi ambient o l’educació.
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L’objectiu d’aquest programa, adreçat principalment a l’alumnat de primària, és 
difondre els 17 ODS i d’aquesta manera poder reforçar la tasca d’educar en valors 
socials i cívics que ja es fa des de les escoles.

El programa està publicat en obert a la pàgina web i al canal de Youtube del De-
partament d’Educació. També està a disposició de tots els mitjans de comunicació 
que ho sol·licitin per poder-ne fer difusió.

Barcelona, 20 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades perquè els alumnes de primària i secundària puguin 
continuar les classes
314-07138/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07138/12, 314-
07690/12 i 314-07691/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023 presentat pel Departament 
d’Educació, en el marc de la XII Legislatura, té per objectiu contribuir al desenvo-
lupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten 
per viure i treballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els can-
vis accelerats derivats de les mateixes tecnologies. L’emergència educativa actual, 
generada per la crisis sanitària de la Covid-19, i l’escletxa digital existent, demostren 
que la necessitat d’un model de transformació digital metodològica, acompanyada 
de continguts, recursos i connectivitat.

En els primers dies de confinament, des del Departament d’Educació es van 
crear 615 nous entorns virtuals d’aprenentatge Moodle per als centres que no dis-
posaven d’aquest servei, facilitant així que tots els centres puguin dur a terme la 
docència en línia.

Amb el Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023 es vol situar Catalu-
nya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia per l’èxit educatiu i 
social, alhora que es millora la competència digital de l’alumnat, el professorat i els 
centres educatius en el marc de la transformació educativa. Aquest pla dona respos-
ta des de l’escola als grans reptes socials i tecnològics de la societat actual, amb un 
impacte en un Total de 1.597.801 alumnes, 115.565 docents i 3.810 centres públics.

Els objectius del Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023, són els se-
güents:

– Assegurar que l’alumnat de Catalunya sigui digitalment competent en acabar 
l’ensenyament obligatori.

– Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent 
entesa com una competència clau del S. xxi
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– Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin 
l’aprenentatge en el marc de la transformació educativa.

També us informo que en el marc del Pla d’Educació Digital per a Catalunya 
2020-2023 està prevista una dotació d’equipaments per a l’alumnat, el personal do-
cent i els centres educatius. Des del Departament d’Educació s’estan recollint les 
informacions necessàries per poder passar a la contractació i lliurament dels dis-
positius, amb la màxima celeritat possible. No obstant, les dificultats d’aprovisiona-
ment i l’alta demanda d’equipaments a nivell mundial influiran en els terminis de 
lliurament.

La informació més detallada sobre el Pla d’Educació Digital per a Catalunya 
2020-2023, que el Conseller d’Educació va avançar en la seva compareixença da-
vant la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya en la sessió del 2 de juliol, 
i que el mateix Conseller va informar de manera més concreta en la roda de premsa 
que va tenir lloc el 21 de juliol, es pot consultar en el següent enllaç:

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/21/17/31/00916bde-2756-44da-8b78-
1e2ed723fa5e.pdf

Barcelona, 22 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
modificar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 
2020 per a proveir una oferta gratuïta d’escoles d’estiu
314-07318/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07318/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que és qui té les competèn-
cies sobre el lleure educatiu, ha destinat 11 milions d’euros al sector, el que suposa 
duplicar la inversió prevista inicialment –abans de la crisi sanitària de la Covid-19– 
que era de 5 milions d’euros.

El Pla de lleure educatiu 2020, presentat el 27 de Maig, augmenta la cobertu-
ra de les beques per garantir l’accés de les famílies en situació de vulnerabilitat o 
que hagin patit d’una manera més directa l’impacte econòmic de la Covid-19. Amb 
aquest objectiu, s’ha quadruplicat el pressupost per a beques i s’hi destinaran 4,65 
milions d’euros –l’any passat van ser 1,15 milions– perquè fins a 40.000 infants i 
adolescents se’n beneficiïn i participin aquest estiu en casals, colònies, campaments, 
rutes i camps de treball.

Tanmateix, des del Departament d’Educació s’està treballant per donar resposta 
a les despeses sobrevingudes i respondre a les necessitats derivades de la crisi de la 
Covid-19. Per aquest motiu, i per primera vegada en un moment de crisi econòmica 
i social, el Departament d’Educació ha establert un pressupost extraordinari per al 
curs 2020-2021, que permetrà:

– Incrementar el personal d’atenció educativa dels centres amb més complexitat 
social i amb més necessitats.

– Incrementar el professorat dels centres educatius per tal de prevenir les sobre 
ràtios.

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/21/17/31/00916bde-2756-44da-8b78-1e2ed723fa5e.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/07/21/17/31/00916bde-2756-44da-8b78-1e2ed723fa5e.pdf
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– Programar plans de suport a l’alumnat en risc d’exclusió o amb més necessi-
tats socials.

– Dotar plans de digitalització de centres, alumnes i professorat per lluitar contra 
la bretxa digital.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores que el 
Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements 
de llengües estrangeres ha aportat als alumnes i els professors
314-07319/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07319/12, 314-
07320/12 i 314-07321/12 us informo del següent:

El Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llen-
gües estrangeres en determinats ensenyaments es va aprovar l’any 2017 amb l’apro-
vació de la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d’octubre. La seva incidència ha estat 
en els àmbits següents:

– Els centres participants han incorporat al Projecte Educatiu de Centre elements 
per a la millora del rendiment i la certificació dels coneixements de llengües estran-
geres de l’alumnat amb la col·laboració de l’Escola Oficial d’Idiomes de referència.

– El professorat dels centres ha rebut assessorament, suport i formació per part 
de les EOI dels nivells i llengües vinculats al programa, singularment pel que fa al 
format i al contingut de les proves de certificació i altres aspectes més específics.

– L’alumnat ha pogut certificar els seus coneixements d’idiomes (nivell B1 i B2) 
a través de l’adaptació del procés general d’organització i de les proves de certifica-
ció a la singularitat del pla.

– L’alumnat ha gaudit d’una previsió de places en les convocatòries de certifica-
ció de les EOI.

– El professorat ha pogut iniciar un treball en xarxa, amb el suport del Servei 
d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial, per a fer efectiva la cooperació 
entre els centres que participin en la convocatòria.

Tanmateix, el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixe-
ments de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, estimula la motivació i 
el rendiment de l’alumnat en les matèries de llengües estrangeres, impulsa la certi-
ficació de la competència lingüística en llengua estrangera, estableix xarxes de cen-
tres educatius participants que es donen suport i comparteixen estratègies i expe-
riències, i també afavoreix la cooperació entre els centres educatius i d’aquests amb 
les Escoles Oficials d’Idiomes.

Aquest programa experimental encara no ha finalitzat i l’alumnat dels centres 
educatius participant durant els tres cursos acadèmics: 2017-2018, 2018-2019 i 2019-
2020, podran presentar-se a la certificació de coneixements de llengua estrangera 
fins a la fi del curs 2021-2022. Una vegada hagi finalitzat el programa es podrà rea-
litzar una avaluació que permetrà al Departament d’Educació definir les properes 
actuacions.
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Per últim, el professorat dels centres participants han rebut assessorament, su-
port i formació per part de les EOI dels nivells i llengües vinculats al programa, 
singularment pel que fa al format i al contingut de les proves de certificació i altres 
aspectes més específics.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
addicionals obtinguts pels centres educatius que han participat en el 
Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements 
de llengües estrangeres
314-07320/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07319/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’impulsar un nou programa experimental de suport a la certificació 
dels coneixements de llengües estrangeres
314-07321/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07319/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes que han 
rebut atenció educativa domiciliària durant els cursos escolars 2018-
2019 i 2019-2020 i els mestres que hi han participat
314-07324/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07324/12 us in-
formo del següent:

El curs 2018-2019 un Total de 671 alumnes van rebre atenció educativa domici-
liària (AED), i el curs 2019-2020 l’han rebut un Total de 569 alumnes.

El confinament domiciliari decretat arran de la crisis sanitària ocasionada per 
la Covid-19 va ocasionar l’aturada dels nomenaments de personal docent i, també, 
que l’alumnat que estava rebent atenció educativa domiciliària la continués rebent 
de forma virtual.
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La relació corresponent a les dades d’atenció educativa domiciliària durant el 
curs 2019-2020, desglossades per ensenyaments i per Serveis Territorials d’Educa-
ció, és la següent:

Serveis Territorials d’Educació Primària Secundària Batxillerat CFGM Total

Consorci d’Educació de Barcelona 51 62 5 0 118
Barcelona Comarques 26 31 0 0 57

Baix Llobregat 19 38 0 0 57

Vallès Occidental 11 60 3 1 75

Maresme - Vallès Oriental 17 43 1 0 61

Girona 21 63 0 0 84

Lleida 5 15 0 0 20

Tarragona 12 41 0 0 53

Terres de l’Ebre 2 7 0 0 9

Catalunya Central 16 38 4 0 58

Total 180 398 13 1 592

La relació corresponent a les dades d’atenció educativa domiciliària durant el 
curs 2018-2019, desglossades per ensenyaments i per Serveis Territorials d’Educa-
ció, és la següent: 

Serveis Territorials d’Educació Primària Secundària Batxillerat CFGM Total

Consorci d’Educació de Barcelona 56 66 8 1 131

Barcelona Comarques 32 39 0 0 71

Baix Llobregat 15 38 0 0 53

Vallès Occidental 33 70 4 1 108

Maresme - Vallès Oriental 23 68 2 0 93

Girona 22 78 0 0 100

Lleida 15 20 0 0 35

Tarragona 13 49 0 0 62

Terres de l’Ebre 2 2 0 0 4

Catalunya Central 18 40 1 0 59

Total 229 470 15 2 716

Des del curs 2017-2018 al Vallès Occidental i a Barcelona hi ha uns grups esta-
bles de personal docent d’atenció educativa domiciliària coordinats des dels Serveis 
Territorials d’Educació al Vallès Occidental i des del Consorci d’Educació de Barce-
lona. En aquests territoris s’ofereixen, per part d’aquests equips, sessions d’acollida 
al nou professorat d’AED, acompanyament, trobades i formacions específiques per 
aquest col·lectiu.

Actualment, des del Departament d’Educació s’està treballant en l’elaboració 
d’una nova Resolució que regularà l’atenció educativa domiciliària i derogarà, en el 
moment que s’hagi publicat, la Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, que 
aprova les instruccions per establir el procediment a fi que l’alumnat que pateixi ma-
lalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part del professo-
rat del Departament d’Educació.

Aquesta nova Resolució inclourà el perfil del / de la docent d’atenció educativa 
domiciliària i el procediment de selecció d’aquest personal.

També està previst iniciar els treballs pel desenvolupament i la concreció del 
Marc d’atenció a l’alumnat en situació de malaltia i convalescència i, en l’elaboració 
d’unes orientacions sobre aquest suport específic adreçades als centres educatius, les 
famílies i el personal docent d’atenció educativa domiciliar.

El nombre de dotacions de personal docent d’atenció educativa domiciliària per 
el curs 2018-2019 va ser d’un Total de 501 per atendre 671 alumnes, i el curs 2019-
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2020 va ser d’un Total de 435 per a 569 alumnes. Per al curs escolar 2020-2021, des 
del Departament d’Educació s’incrementarà el personal docent d’atenció educativa 
domiciliària amb un Total de 20 dotacions.

El curs 2019-2020 es van rebre un Total de 149 sol·licituds d’un portàtil d’aten-
ció educativa domiciliària, i s’ha facilitar aquest servei a un Total de 101 alumnes.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de 
regulació temporal d’ocupació presentats en els centres sanitaris i 
altres àmbits empresarials
314-07335/12

Proponent: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

Tram. 314-07335/12

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-07335/12.

D’acord amb la informació que consta a l’Observatori de Treball, el número d’ex-
pedients presentats dins l’epígraf 86 de la divisió econòmica (CCAE-2009), corres-
ponent a activitats sanitàries. a data 28 de maig de 2020, s’han presentat 4.147 expe-
dients amb afectació a 19.672 treballadors.

Cal precisar que en aquest epígraf s’hi recullen entitats que actuen de manera 
privada o en conveni amb el sistema sanitari públic.

En relació a les resolucions d’expedients temporals de regulació, posar en conei-
xement que s’han tramitat 91.241 expedients, dels quals 2.718 no s’ha constatat la 
força major (2,98%) i 4.338 (4,75%) s’han resolt per silenci administratiu.

En relació a les dades que demaneu sobre ERTOS, per l’extensió d’aquestes, us 
facilitem un enllaç a l’Observatori de Treball i Model Productiu on trobareu, en re-
lació als ERTOS presentats, els ERTOS per empresa, municipi, sector d’activitat i 
número de treballadors afectats, tal com demaneu, les quals s’actualitzen diària-
ment.

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_quali-
tat_treball/relacions_laborals/regulacio_ocupacio/

D’altra banda, sobre les gestions fetes en matèria de recursos humans, amb ca-
ràcter general, podem dir que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
ha donat suport per a la cobertura dels dèficits de personal dels centres residencials 
(públics, concertats i privats) que tenien professionals en situació d’aïllament o de 
baixa per incapacitat temporal a través de diferents vies: 

– A través del Servei Pública d’Ocupació de Catalunya, cercant entre els deman-
dants d’ocupació inscrits a les diferents oficines de treball del territori o fent noves 
crides específiques a persones interessades en treballar en residències de gent gran 
mitjançant el portal Feina Activa.

– Amb la generació de borses de treball ad hoc gestionades des del propi De-
partament i amb la utilització de les borses de treball ja existents en el sí de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya. Es va contactar, per exemple, amb tots 

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/regulacio_ocupacio/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/regulacio_ocupacio/
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els estudiants que feien el curs per obtenir el certificat de professionalitat en l’àmbit 
d’atenció a persones amb dependència per si tenien interès en treballar.

– En col·laboració amb el Departament d’Educació, es va contactar també amb 
els estudiants de cicles formatius d’atenció a persones amb dependència en institu-
cions socials i a domicili per poder-los incorporar també a treballar en centres re-
sidencials.

– Un altre sistema que s’ha utilitzat per a cobrir baixes de personal de centres 
és el SAD d’urgència (Això ho ha portat l’equip de l’Anna Vila però t’ho esmento 
perquè crec que el nombre de persones va ser significatiu. Són professionals que ha 
posat a disposició el departament i, a més, al nostre càrrec i entenc que s’haurien de 
comptar). Li he demanat la xifra a l’Anna, però encara no la té disponible.

– I un darrer mecanisme seria el de la redistribució de personal de centres sus-
pesos o parcialment suspesos a centres residencials amb dèficits de personal (per 
exemple, reubicació de personal dels centres de dia cap a les residències).

A més, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies juntament amb el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha elaborat una borsa específica de profes-
sionals en l’àmbit social per posar a disposició dels operadors i entitats prestadores 
de serveis residencials. Podeu consultar-la en el següent enllaç: https://serveiocupa-
cio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Ciutadans/Borsa_SOC_Assis-
tencial_dependencia_Covid-19.pdf

Sobre el tipus de personal demandat, bàsicament ens referim al personal d’aten-
ció directa (auxiliar de geriatria, auxiliar sanitari, diplomat en infermeria o personal 
mèdic), tot i que també hem cercat personal d’altres categories professionals i també 
personal de serveis (neteja, recepció, cuina...).

Del nombre de persones derivades a residències, la informació que li podem fa-
cilitar és la següent: 

– Des del SOC s’han tramès 1.216 persones candidates al diversos centres (bàsi-
cament concertats i privats) que havien fet demandes.

– Des de l’equip de gestió de demandes de personal del Departament s’han en-
viat 2.448 persones candidates a residències (bàsicament concertades i privades) 
provinents de les borses generades ad hoc i de les llistes d’estudiants facilitades pel 
Departament d’Educació.

– Des de la Subdirecció General de Recursos Humans i Administració s’han 
efectuat 1.700 contractacions per a substituir i reforçar les residències de gent gran 
pròpies. Annexo document amb el desglossament que m’ha facilita el David Coro-
mina.

Així també cal esmentar que, per garantir la millor cobertura i servei, es van po-
sar en marxa accions formatives online a través del Consorci de Formació Contínua 
del Departament a disposició de les persones que els centres s’anaven contractant

Pel que fa als EPI’s i al material, adjunt trobareu la informació del material 
EPI repartit fins a 15 de maig de 2020. Cal dir que tot el material s’ha lliurat de 
forma gratuïta, independentment que siguin centres propis del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, de gestió directa o delegada o, centres concertats o 
acreditats pel Departament, centres privats sense concert ni acreditació o de centres 
públic titularitat dels ens locals.

Finalment, es destaquen les actuacions que ha realitzat el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies per tal que es flexibilitzin els processos de regulació 
de residència: 

En l’àmbit de la normativa: 
– Reunions de treball entre la Conselleria del Departament de Treball, Afers So-

cials i Famílies i la Secretaria d’Estat de Migracions i Emigracions de les que n’ha 
de sorgir una proposta de mesures per potenciar els procediments administratius 
existents que permeten l’autorització de residència temporal per circumstàncies ex-
cepcionals (bàsicament l’article 127 i la Disposició addicional 1ª 4 del RD 557/201, 
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de 20 d’abril, pel que s’aprova el reglament de la Llei d’estrangeria), així com altres 
esmenes reglamentaries que potenciïn la figura de l’arrelament social i que permetin 
l’autorització automàtica per treballar pels joves extutelats en la franja d’edat d’entre 
els 18 i els 21 anys als efectes de mantenir la seva regularitat administrativa.

– Grup de treball sobre aspectes jurídics de la Taula de Ciutadania i Immigració 
per abordar el foment de la regularitat administrativa i la visibilització dels col·lec-
tius més vulnerables.

En l’àmbit del suport als processos de l’arrelament: 
– Millorar i estendre l’assessorament jurídic especialitzat a les persones que ini-

cien o volen iniciar processos d’arrelament.
– Elaborar plans de formació per a diferents col·lectius d’agents socials (gestories  

administratives, Foment/PIMEC/Gremis, serveis d’inserció laboral, etc...) que els 
faciliti la gestió de les contractacions vinculades a l’arrelament social.

– Fomentar el cooperativisme en l’àmbit del treball domèstic i oferir-los suport 
tècnic en les seves gestions relacionades amb estrangeria.

– Mantenir el suport a la regularització a través de la convocatòria de subven-
cions a plans de formació i treball per a persones en situació d’accedir a l’arrelament 
social.

– Facilitar vies alternatives que permetin, en la situació d’estat d’alarma, la ins-
trucció i Resolució dels informes d’integració per arrelament social (INF02) i per 
modificació o renovació de residències (INF03), adaptant el teletreball actual del 
servei d’elaboració d’aquests informes d’estrangeria per no perjudicar els drets de les 
persones estrangeres que puguin iniciar els seus processos de regularització.

En l’àmbit de l’acollida de les persones estrangeres: 
– Iniciant l’adaptació del circuit del Servei de Primera Acollida a la situació pro-

vocada pel Covid-19, a través del disseny de continguts en línia i la prestació a dis-
tància dels mòduls formatius. D’aquesta manera es podrà continuar prestant el servei 
encara que hi hagi restriccions a la formació presencial i es podrà obtenir el corres-
ponent ‘certificat d’acollida’, que és de gran utilitat pels processos de regularització 
de les persones usuàries.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de 
recursos tecnològics als treballadors de les oficines d’ocupació 
perquè puguin fer teletreball
314-07352/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-07352/12 juntament amb les: 314-07353/12, 314-07358/12 i 314-07359/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

D’acord amb la Resolució de 14 de març de 2020, de la directora del Servei Pú-
blic d’Ocupació del Catalunya (SOC) d’aprovació del Pla de Contingència, a partir 
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del dia 16 de març de 2020, les 69 Oficines de Treball es van tancar al públic. No 
obstant això, tant el personal del SOC com el personal del SEPE van continuar pres-
tant els seus serveis des de les oficines de treball, per torns i en grups reduïts de 2 - 
3 persones, per poder atendre bústies, telèfons i tramitacions a través d’aplicacions 
informàtiques especifiques, especialment per part de les persones treballadores del 
SEPE que necessitaven poder accedir físicament al seu lloc de feina.

A partir del 7 d’abril i fins el dia 30 d’abril es van anar tancant progressivament 
les Oficines de Treball, a mesura que s’anaven implantant via telemàtica les solu-
cions per a garantir la prestació dels serveis a la ciutadania d’aquells drets que els 
son essencials.

El primer que vàrem fer va ser establir torns de treball presencial mínims en les 
Oficines de treball que ens permetessin, per una banda, garantir els serveis essen-
cials que els ciutadans requerien en aquells moments amb el mínim risc per als tre-
balladors i treballadores. En paral·lel, amb la intenció de tancar al públic Totalment 
les oficines de treball, vam posar en marxa un pla de suport remot a les oficines, 
que ens permetés evitar la presència no només dels treballadors i treballadores sinó 
també dels ciutadans i ciutadanes.

Concretament, la primera decisió presa fou la de tancar al públic totes les ofi-
cines amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones treballadores i el servei 
a la ciutadania.

Per fer possible la implantació del teletreball es va dissenyar un formulari que es 
pot complimentar on line a través de la web del SOC per tal de poder efectuar l’alta 
com a demandant d’ocupació. Cal tenir present que inicialment aquest tràmit era un 
requisit indispensable que l’Estat exigia per a la tramitació de les prestacions, i un fil-
tre que el SEPE no va poder aixecar fins a mitjans del mes d’abril.

Una dada que demostra l’abast de la importància d’activar aquest formulari són 
les més de 315.244 persones han pogut emplenar formularis telemàtics d’inscripció 
com a demandant d’ocupació des del passat 23 de març i fins al 25 de juny.

Paral·lelament, es va habilitar el telèfon 900 800 046 en un format de centraleta 
molt innovador, que ens va permetre tancar Totalment les oficines de treball i tripli-
car el personal del SOC disponible per atendre a la ciutadania des de casa seva. En-
tre el 30 de març i el 25 de juny, aquest telèfon (que funciona de dilluns a divendres 
feiners entre 8h i 14h ha atès 526.532 trucades. La majoria (83%) han tingut relació 
amb la inscripció com a demandants d’ocupació i la resta (17%) amb la Renda Ga-
rantida de Ciutadania. El 95% de les trucades són ateses en menys d’un minut d’es-
pera pels operadors del SOC.

Aquesta ha estat una iniciativa pionera tant a nivell de Catalunya com a nivell 
estatal i ha estat replicada posteriorment per altres departaments, per altres admi-
nistracions territorials i pel mateix SEPE.

En el mateix moment es realitzaren les tasques oportunes per a possibilitar que 
els treballadors i treballadores de les oficines de treball poguessin accedir a les apli-
cacions de gestió a través d’internet, cosa que fins aleshores no era possible, atès que 
exigia presencialitat. Aquest fet va permetre teletreballar a més persones.

En resum, el Pla de suport remot a les Oficines de Treball que es va posar en 
marxa a partir del 16 de març de 2020 ha permès oferir els serveis del SOC online, 
amb el personal teletreballant des de les seves llars amb un grau elevat de qualitat i 
efectivitat garantint els drets dels ciutadans i ciutadanes en uns moments molt com-
plexos i evitant, el que era molt important, riscos de salut i la propagació de la Co-
vid-19. Les mesures més rellevants varen ser:

a) Dotar progressivament d’estacions de treball portàtils al personal del SOC que 
presta serveis a les Oficines de Treball des de la seva llar. A 18 de maig de 2020, al 
SOC hi ha en Total 746 ordinadors amb sistema de VPN que permet el teletreball a 
les persones des del seu domicili.

b) Crear i habilitar un formulari per a la inscripció de la demanda online.
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c) Posar en marxa una centraleta d’atenció remota al servei de la ciutadania, amb 
un número de telèfon gratuït (900 800 046) que està funcionant de dilluns a diven-
dres en horari de 8 a 14 hores, i que és atès pels propis treballadors de les Oficines 
de Treball, des de les seves llars.

d) Fer la virtualització de l’eina de gestió que es fa servir a les Oficines de Tre-
ball: Sistema d’Intermediació de les Comunitats Autònomes (SICAS), atès que, no 
era accessible via internet.

e) Reactivar la gestió de sol·licituds de renda garantida de ciutadania, en col·la-
boració amb la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives  
i Autoempresa.

Per últim, destaquem que a les Oficines de Treball presten els seus serveis dos 
organismes diferents, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que, entre d’altres 
competències, gestiona les polítiques actives d’ocupació; i el Servicio de Empleo 
Público Estatal –SEPE–, que és el responsable de la gestió i tramitació de les polí-
tiques passives (prestacions i subsidis per desocupació).

Així mateix, cal destacar que d’acord amb els Pressupostos del 2020, es preveu 
consolidar 176 llocs de treball estructurals per a la renda garantida de ciutadania i 
110 d’orientadors a les Oficines de Treball.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van dotar els 
treballadors de les oficines d’ocupació dels mecanismes necessaris 
per a fer teletreball des de l’inici de l’estat d’alarma
314-07353/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07352/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions 
d’ampliació de la plantilla del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
arran de la situació d’emergència
314-07358/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07352/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació que 
la manera de reforçar l’atenció ciutadana pot tenir en els tècnics 
encarregats d’altres tramitacions
314-07359/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07352/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a revisar els barems i els llindars de renda per a 
accedir als ajuts per a l’educació primària arran de la crisi econòmica 
per la Covid-19
314-07390/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07390/12, 314-
07391/12 i 314-07392/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva compren-sió i anàlisi.

Els consells comarcals gestionen, per a cada curs, les convocatòries d’ajuts de 
menjador escolar, per delegació de competències de la Generalitat i amb el finança-
ment del Departament d’Educació.

Són convocatòries obertes durant tot el curs escolar, en què tot alumne que acom-
pleix els requisits obté l’ajut corresponent, ja que la partida pressupostària s’amplia 
en l’import necessari per a cobrir aquests ajuts. Per a determinar els ajuts, es té en 
compte si la renda familiar no supera el llindar de risc a la pobresa establert per 
l’Idescat (seguint el criteri establert en la Resolució 17/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió públi-
ca i la necessitat d’una resposta institucional Parlament), les situacions específiques 
de la unitat familiar i la valoració per part dels serveis socials de la necessitat social. 
Segons la situació del beneficiari, l’ajut és parcial o Total.

Per al curs escolar 2020/2021, s’ha previst la dotació pressupostària per incre-
mentar el percentatge de l’ajut parcial fins al 70%, i es mantenen els ajuts del 100% 
per als casos en què, a més de dificultats econòmiques, hi ha factors socials o situa-
cions específiques afegides.

Així mateix, temporalment durant la pandèmia i mentre els centres escolars han 
estat tancats, s’ha instrumentat un mecanisme de targetes-menjador amb una apor-
tació per a cada beneficiari de 4 €/diaris, que ha permès a les famílies adquirir 
en establiments d’alimentació els productes necessaris per a cobrir les necessitats 
equivalents a l’àpat servit en horari escolar. Aquest ajut s’ha mantingut també, i de 
manera excepcional, durant els dies no festius de les vacances escolars de Setmana 
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Santa. El cost d’aquesta iniciativa ha estat de 40 milions d’euros, amb un sobrecost 
de 5 milions respecte un curs ordinari

Cal recordar que la competència del Departament d’Educació en temes d’ali-
mentació infantil se cenyeix al menjador escolar, que cobreix un màxim de 176 di-
nars a l’any, és a dir, menys de la meitat dels dinars o el que és el mateix, un 12% 
del Total d’àpats que un infant hauria d’ingerir. La garantia de cobertura de les ne-
cessitats alimentàries correspon al Departament Treball, Afers Socials i Família, als 
municipis i als altres ens locals de Catalunya

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a revisar els barems i els llindars de renda per a 
accedir als ajuts per a l’educació de 0 a 3 anys arran de la crisi 
econòmica per la Covid-19
314-07391/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07390/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a revisar els barems i els llindars de renda per 
a accedir als ajuts per a l’educació secundària arran de la crisi 
econòmica per la Covid-19
314-07392/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07390/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions 
del Departament d’Educació amb relació a l’acompanyament o 
l’orientació psicopedagògica per als alumnes amb necessitats 
educatives especials
314-07397/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07397/12 i 314-
07398/12 us informo del següent:
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En el marc dels documents publicats pel Departament d’Educació es preveuen 
instruccions i orientacions generals per als centres i serveis educatius, que obeeixen 
a un criteri comú i estan destinats a tots i totes les professionals docents i personal 
d’atenció educativa. Els documents són els següents:

1. «Instruccions per al desenvolupant de l’acció educativa i l’avaluació en els 
centres on s’imparteixen els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, pri-
mària, secundària obligatòria i batxillerat davant la prolongació del període de 
confinament pel Covid-19». En aquest document es donen orientacions generals del 
desenvolupament de l’acció educativa, l’avaluació i es recullen consideracions espe-
cífiques en funció dels diferents tipus d’ensenyaments.

2. «Orientacions referents al tercer trimestre per als serveis educatius a causa 
del tancament dels centres educatius pel coronavirus». Aquest document se centra 
en la reorganització i planificació de les tasques habituals dels serveis educatius per 
adaptar-les a la situació de confinament i suspensió temporal de l’activitat educati-
va presencial. També, s’exposa la necessitat d’acompanyament i assessorament als 
centres, al professorat, a l’alumnat i a les famílies, així com en flexibilitzar les res-
postes educatives.

3. «Instruccions específiques per a l’organització de l’obertura dels centres d’edu-
cació especial». En aquest document es recullen els indicadors de necessitats de su-
port a tenir en compte per al retorn al centre, com per exemple:

– Pèrdua accentuada d’habilitats comunicatives.
– Augment o aparició de conductes d’aïllament.
– Desestabilització emocional.
– Augment de la dificultat de regulació de la conducta o del comportament.
– Benefici que aporti la presencialitat al centre pel que fa a les relacions amb el 

personal educatiu i aquelles altres que consideri el centre donades les característi-
ques del seu alumnat.

En aquest sentit, s’han fet reunions a tots els territoris amb les direccions de tots 
els centres d’educació especial, amb el fi d’assegurar la Resolució dels dubtes exis-
tents en la tasca docent i de suport a l’alumnat amb necessitats especials.

De la mateixa manera, el Departament d’Educació s’ha reunit amb els coordi-
nadors dels serveis educatius dels serveis territorials i amb totes les direccions dels 
EAP i serveis específics (CREDA, CREDV i CRETDIC), per tal d’assegurar la 
comprensió de les instruccions i optimitzar la seva funció assessora el conjunt de 
mestres, professorat i personal PAS per l’atenció a la diversitat i la inclusió.

Dins el portal del Departament d’Educació, es recull un ampli catàleg d’activi-
tats per donar resposta a les necessitats de l’alumnat, promovent que les activitats 
siguin inclusives, accessibles i considerin els ritmes, les característiques i la situació 
personal de cada alumne, així com el conjunt d’infografies que permeten accions 
pedagògiques inclusives.

Per últim, des del CRETDIC es va elaborar un document per al retorn a les aules 
de l’alumnat i el professorat als centres, amb el títol Criteris i orientacions per al re-
torn als centres després del confinament per la Covid-191 (maig de 2020).

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

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

1.  El document sobre els Criteris i orientacions per al retorn als centres després del confinament per la Co-
vid-19, de maig de 2020, està inclòs com annex al conjunt de la informació requerida.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions 
donades pel Departament d’Educació als docents tècnics en 
educació especial amb relació a l’acompanyament o l’orientació 
psicopedagògica per als alumnes amb necessitats educatives 
especials
314-07398/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07397/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de regulació temporal d’ocupació que s’han presentat 
al registre de la Inspecció de Treball
314-07506/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-07506/12.

En relació al número d’expedients presentats, us informem que a data 20 de maig 
de 2020, s’han presentat 91.053 expedients per força major i 6.258 per causes objec-
tives, fent un Total de 97.217 expedients.

Demarcació Força Major Causes objectives Total

Barcelona 66.012 5.062 71.074

Girona 10.375 545 10.920

Lleida 5.124 230 5.354

Tarragona 7.362 299 7.661

Terres de l’Ebre 2.180 122 2.302

Total 91.053 6.258 97.311

Al respecte, diàriament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per 
mitjà de l’Observatori del Treball i Model Productiu, publica informació relativa als 
expedients, amb aquesta informació, així com informació per activitat econòmica i 
territorial. Mensualment, també es publiquen les dades per municipis. Poden con-
sultar tota aquesta informació a través de l’enllaç http://observatoritreball.gencat.
cat/ca/inici

En relació a la tramitació dels expedients i les comunicacions dels expedients i 
donada la volumetria cal posar en coneixement que s’ha procedit a la seva comuni-
cació en els terminis establerts i, en el cas dels expedients de força major, informar 
que s’ha constat la força major en un 92,17%, no s’han constat en un 3,01%, i un 
4,82% corresponen a resolucions per silenci administratiu igualment comunicades 
a les empreses.

Finalment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha ofert en 18 
ocasions col·laborar amb el SEPE i no hem rebut cap tipus de resposta per part seva. 

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/inici
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/inici
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Malgrat això, els Serveis Territorials del Departament han estat proactius i col·labo-
ren en tasques de gestió documental.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les empreses càrnies d’Osona els 
darrers tres mesos
314-07549/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-07549/12 juntament amb les: 314-07550/12, 314-07551/12, 314-07552/12, 
314-07553/12 i 314-07554.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Les mesures extraordinàries adoptades per a la contenció del nou coronavirus 
en el marc de l’actual crisi sanitària pel Pla de contingència del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre mesures preventives, de protecció i organit-
zatives d’aplicació al seu personal amb motiu de l’epidèmia de coronavirus SARS-
CoV-2, aprovat per Resolució del Secretari General del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de 14 de març de 2020, i tenint en compte el criteri establert 
per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat, les pautes d’actuació per a la 
Inspecció de Treball de Catalunya derivades de demanda externa es distingeix entre 
les urgents i les que no tenen aquest caràcter.

Així, la Inspecció de Treball de Catalunya va dictar unes pautes d’actuació da-
vant aquesta situació d’urgència:

– En qualsevol cas seran urgents les actuacions relatives a:
• Expedients de regulació d’ocupació, respecte dels quals es preveu un major vo-

lum i una major incidència.
– Per a la resta de matèries, en menor mesura quant a volums, es consideren ur-

gents:
• La investigació dels accidents de treball subjectes al sistema de guàrdies.
• Les denúncies de risc greu i imminent.
• Les denúncies per vagues i tancaments patronals.
• Les actuacions relatives a possibles situacions d’exposició a risc per coronavirus
Arran de l’entrada en vigor del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, es van 

afegir les actuacions derivades de situacions de permís retribuït recuperable.
Durant aquesta situació de crisi sanitària la Inspecció de Treball actua davant 

d’incompliments de normes laborals i de condicions de treball en matèria de segu-
retat i salut, però en matèria d’incompliment de normes sanitàries no té competència 
sancionadora, encara que pot actuar sota el principi de col·laboració, advertint a les 
empreses per a que compleixin allò disposat per les autoritats sanitàries, si bé no és 
possible ni requerir-ne el compliment ni tancar centres, perquè està fora de l’àmbit 
funcional i competencial de la Inspecció de Treball.
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Aquestes opcions, les de requerir i sancionar, estan reservades per als casos de 
detecció de riscos laborals (no sanitaris), en tant que es deriven de la naturalesa de 
l’activitat que es desenvolupa en aquests centres, sent els casos més freqüents els re-
latius a les clíniques i centres sanitaris en general, en els quals l’actuació inspectora 
haurà de dur a terme la comprovació del compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals, tant la general com la inclosa en el RD 664/1997 (exposició a ris-
cos biològics).

Respecte a les inspeccions dutes a terme en aquesta comarca, la base de dades de 
la Inspecció de Treball no es pot filtrar per comarques, sinó per província. Així, de la 
base de dades de la Inspecció podem extreure dades per CNAE 101 (processat i con-
servació de carn i elaboració de productes càrnics) i del mes de març a data 27 de maig 
d’enguany, de les províncies de Barcelona i Girona s’han finalitzat 48 ordres de servei, 
de les quals:

– Barcelona: 14 estan finalitzades, que han generat 5 requeriments en matèria de 
seguretat i salut laboral.

– Girona: 34 estan finalitzades, amb 4 infraccions (3 en seguretat i salut laboral 
i 1 en relacions laborals) i 26 requeriments (23 en seguretat i salut laboral i 3 en re-
lacions laborals).

D’altra banda, des de l’Atenció Primària del Sector Osona no s’ha notificat cap 
brot relacionat amb la indústria càrnica. Tampoc des de la Unitat de Salut Laboral 
del territori en tenen coneixement.

Per les dades  que es disposen de la regió sanitària en conjunt, a la comarca 
d’Osona (1.627 casos) no s’evidencien dades superiors respecte a la resta de territoris 
de la regió sanitària en nombres absoluts (Anoia 1.513; Solsonès, Bages, Berguedà 
i Moianés 2.986).

Finalment, el seguiment dels casos i les mesures de prevenció i control que s’apli-
quen pels treballadors de les càrniques són les mateixes per tots els pacients i estan 
descrites al Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus 
SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’inspecció 
previst per a abordar la situació de les empreses càrnies durant la 
crisi de la Covid-19
314-07550/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07549/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses 
càrnies d’Osona que han tingut alguna inspecció de treball els 
darrers tres mesos relativa al compliment de les mesures de 
seguretat
314-07551/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07549/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
té del nombre de treballadors de les càrnies d’Osona positius en 
Covid-19
314-07552/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07549/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de 
seguiment dels infectats de Covid-19 que s’han fet als treballadors 
de les empreses càrnies d’Osona
314-07553/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07549/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
un estudi de seguiment dels treballadors de les empreses càrnies 
d’Osona infectats de Covid-19
314-07554/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07549/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
d’emergència adoptades per a protegir les víctimes de violència 
masclista i les víctimes d’explotació sexual durant la crisi de la 
Covid-19
314-07555/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-07555/12 juntament amb les: 314-07556/12, 314-07557/12 i 314-07558/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La situació de pandèmia no ha aturat ni un sol dia el serveis per a les dones en si-
tuació de violència masclista sigui de la tipologia que sigui. Tanmateix, la pandèmia 
del Covid-19 ha agreujat les condicions de seguretat i de seguiment de les dones en 
situació de violència masclista i de les seves filles i fills. El confinament limita ab-
solutament la llibertat de moviments de les dones que es troben en aquesta situació, 
en especial a l’hora de poder cercar el suport i l’assistència dels serveis de la Xarxa 
d’Atenció i Recuperació Integral per a l’abordatge de les violències masclistes. Les 
pròpies condiciones que estableix el confinament també poden ser causa d’un incre-
ment dels maltractaments per part dels homes agressors, que conseqüentment també 
incrementen el patiment i el distrés de les dones que es troben en aquesta situació.

Cal tenir present també que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
va declarar l’estat d’alarma, i la Llei 8/2011, de 28 d’abril, per la qual s’estableixen 
mesures per a la protecció de les infraestructures crítiques, qualifiquen els serveis 
d’atenció i recuperació de les dones en situació de violència masclista com a serveis 
essencials, ja siguin prestats per les administracions públiques, o per entitats espe-
cialitzades.

Davant del previsible augment de trucades a la línia 900900120, previsió con-
firmada posteriorment amb increments que han arribat al 88%, el Govern de la Ge-
neralitat va preveure les actuacions necessàries per garantir l’atenció a les dones en 
situació de violències masclistes en període de confinament per la Covid-19. Una de 
les mesures per facilitar aquesta atenció ha estat justament el reforç del Servei de 
la línia 900900120 i la seva divulgació a través d’anuncis, xarxes socials i la col·la-
boració dels establiments comercials operatius a través de la campanya Establiment 
segur contra la violència masclista.

Posteriorment, l’Institut Català de les Dones també ha posat en marxa la cam-
panya #AgafaElGuant amb l’objectiu d’augmentar la protecció i seguretat d’infants, 
adolescents i joves davant les violències masclistes en l’actual realitat derivada per 
la crisi sociosanitària de la Covid-19. Aquesta campanya ha de servir perquè els in-
fants i joves puguin identificar les violències que estan patint en les seves diferents 
manifestacions, apropant-los els recursos existents i promovent un espai virtual de 
suport i sororitat col·lectiu que trenqui el seu aïllament.

L’Institut Català de les Dones va incorporar de forma immediata un espai espe-
cífic al seu web per aplegar tota la informació i facilitar la continuïtat dels contactes 
dels serveis de la Xarxa de Recursos d’Atenció i Recuperació Integral de les do-
nes en situació de violència masclista, que majoritàriament han hagut d’establir-se 
via telefònica o telemàtica, llevat de les situacions greus i urgents, que han estat 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/campanya-establiment-segur/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/campanya-establiment-segur/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/AgafaElGuant/
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presencials. Concretament en aquest espai es pot consultar informació dels SIAD, 
SIE, serveis d’entitats, la Guia d’ajuts per a la protecció social i la reactivació eco-
nòmica, i també dels serveis de la resta de departaments de l’Administració de la 
Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona.

El reforç de la línia 900 900 120 ha estat una estratègia per contrarestar les es-
mentades dificultats de les dones en moments de confinament per accedir a serveis 
i altres suports com familiars i amistats, enfront la situació crítica i greu que suposa 
un confinament forçat amb l’agressor.

En aquest període l’Institut Català de les Dones també ha ampliat el servei del 
telèfon 900900120 habilitant una línia de whatsapp 671778540, que fa més accessi-
ble la comunicació escrita i immediata amb les persones professionals d’aquest ser-
vei (psicòlogues, treballadores socials, metgesses i advocades) que fins ara només es 
podia fer a través del correu electrònic 900900120@gencat.cat.

Igualment, es van activar de forma immediata mecanismes de coordinació amb 
tots els agents implicats a fi de dona la millor resposta a l’emergència. Així, es van 
crear comissions de coordinació amb els departaments competents de l’Administra-
ció de la Generalitat com el Departament de Presidència, representat per l’Institut 
Català de les Dones, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el De-
partament de Justícia, el Departament d’Interior, el Departament de Salut, l’Agèn-
cia d’Habitatge de Catalunya i el CAT 112. També s’han realitzat reunions amb les 
entitats mitjançant la Comissió de Coordinació dels Consell Nacional de Dones de 
Catalunya, com també a nivell municipalista amb les quatre diputacions provincials, 
l’Ajuntament de Barcelona i amb la Federació de Municipis de Catalunya i l’As-
sociació Catalana de Municipis a fi de no duplicar esforços. Aquest fet ha permès 
aprofitar les recomanacions per a les policies locals efectuades per la Diputació de 
Barcelona per a la resta de demarcacions territorials.

S’ha posat especial èmfasi en difondre les guies de recomanacions, específica-
ment els Consells de seguretat per lluitar contra la violència masclista en l’estat de 
confinament, editats per Mossos d’Esquadra, com també la seva guia d’actuació.

L’Institut Català de les Dones també ha difós la Guia d’ajuts per a dones en si-
tuació de violència masclista, adaptada a la normativa específica per al Covid-19, a 
través de diverses formacions en línia impartides per a les professionals dels serveis 
d’informació i atenció a les dones i de la resta de serveis que atenen les violències 
masclistes, per part de la professional referent de l’Oficina d’Informació i Atenció a 
les Dones de l’ICD a Barcelona.

Aquestes actuacions es van iniciar el passat dia 12 de maig amb una formació 
per a professionals per millorar l’atenció a dones víctimes de violència masclista en 
el marc de crisi social de la Covid-19, adreçada concretament a les professionals 
d’atenció a les dones de la demarcació de Girona, amb l’assistència de 35 professio-
nals. El passat 21 de maig l’esmentada referent va fer una altra sessió també incloent 
les actualitzacions Covid-19 de la Guia d’ajuts amb l’assistència de 132 professio-
nals, i properament és prevista una altra amb l’assistència d’unes 150 professionals 
que atenen les violències masclistes arreu del territori.

Aquesta activitat respon a l’objectiu de cooperació institucional i serveix per 
posar en comú les problemàtiques actuals amb què es troben les dones situació de 
violència masclista. Pel que fa als continguts s’aborden les novetats en ajuts a l’ha-
bitatge, a nivell econòmic, laboral, o de formació, i els tràmits per accedir-hi, i així 
millorar l’acompanyament institucional a les víctimes.

Arrel de la crisi de la Covid-19, l’ICD també ha posat en marxa tallers per acom-
panyar i donar suport a la pràctica professional de les tècniques que atenen dones en 
situació de violència masclista i que a l’actualitat fan front a situacions encara més 
complicades.

El «Taller d’acompanyament, atenció i recuperació de dones en situació de vio-
lències masclistes en els SIAD», del qual s’ha fet recentment un pilot al Garraf i Alt 

mailto:900900120@gencat.cat
https://mossos.gencat.cat/web/.content/home/10_Temes/Dones/Placontingencia_coronavirus/CGRIP_RPD_3563_V01_Guia-de-consells-de-seguretat-per-a-victimes.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/prevencio_sensibilitzacio/FINAL_AA_Guia-dAjuts_FINAL.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/prevencio_sensibilitzacio/FINAL_AA_Guia-dAjuts_FINAL.pdf
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Penedès, incorpora tècniques de coaching grupal, facilita eines per a l’autocura de 
les professionals i aborda els processos des de la perspectiva de garantir el prota-
gonisme de les dones en el seu procés de recuperació. El taller finalitza amb l’ela-
boració i sistematització d’un Pla per a ser aplicat i tenir impacte de millora en el 
propi context professional. La iniciativa, que combina sessions per videoconferència 
i presencials (a la tardor), finalitza el 15 de desembre i l’imparteixen dues professio-
nals de l’entitat experta Tamaia, viure sense violència. En les properes setmanes es 
preveu la generalització d’aquest programa a tota Catalunya.

El fet que molts serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral de les do-
nes en situacions de violència masclista, com els serveis d’informació i atenció a les 
dones, les pròpies oficines d’atenció a les dones de l’ICD, els serveis d’intervenció 
especialitzada, entre d’altres, han hagut de prestar-se en la majoria de casos de for-
ma telemàtica, també fa preveure un increment important de la demanda d’atenció, 
i específicament de suport psicològic i jurídic, en les següents fases del desconfina-
ment i recuperació, tant pel propi ICD com pels ens locals. Tot seguit es detallen les 
actuacions que s’han endegat i/o que és previst realitzar properament:

– Ampliació del servei de la línia 900 900 120 del 27 de març al 26 de maig.
– Pròrroga del reforç de la línia 900 900 120 del 27 de maig al 26 de juliol.
– Reforç dels serveis d’assessorament psicològic i jurídic prestats per l’Institut 

Català de les Dones a les seves cinc delegacions territorials, inicialment durant els 
propers mesos de juny i juliol.

– Reforç de l’atenció a dones per part dels ens locals.
D’altra banda, els SIE són els recursos des d’on es fa el seguiment i acompanya-

ment de les dones en tot el seu recorregut per a la superació de la violència masclis-
ta. Des d’allà hem atès des del 12 de març fins al 12 de maig:

– 811 dones i 184 infants i adolescents durant el confinament.
– s’han fet 5090 atencions telemàtiques.
– s’han atès d’urgències a 284 dones.
– 156 dones i 15 infants i adolescents de nova entrada
El Ministerio de Igualdad ha ampliat el Plan de Contingencia per a dones en 

situació de violència incloent a les dones víctimes de trata, explotació sexual o en 
situació de prostitució. Tant l’ICD com la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciuta-
dania a través de la Subdirecció de Lluita Contra la Violència Masclista estan par-
ticipant de les reunions i treballs necessaris per donar la informació a les organitza-
cions i serveis per aquesta ampliació.

Actualment, la dotació econòmica amb la que s’està portant a terme l’atenció a 
totes les dones en situació de violència masclista era la que es contemplava al pres-
supost ordinari, acabat d’aprovar al Parlament de Catalunya, i que, per tant, és del 
seu coneixement. Com consta de forma detallada als butlletins oficials del Parla-
ment de Catalunya, aquest pressupost preveu un notable increment de la dotació per 
a la lluita contra la violència masclista respecte el 2019

A més, els recursos econòmics esmerçats i previstos per a fer front a les contin-
gències noves generades per la pandèmia del Covid-19 són els següents: 

Ampliació i reforç del servei de la línia 900 900 120 del 26 de març a 26 
de juliol 28.072,00

Ampliació servei jurídic juny i juliol 8.110,00

Ampliació servei psicològic juny i juliol 15.706,00

Subvencions a entitats locals 556.050,00

Total 607.938,00

Una part d’aquests recursos, tal i com preveu l’article 8 del RDL 12/2020, de 31 de 
març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violèn-
cia de gènere, podrien ser finançats amb els fons del Pacte d’Estat contra la Violència 
de Gènere.



BOPC 673
7 de setembre de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 83 

D’altra banda, el Fondo del Pacto de Estado estava previst i aprovat per a l’aten-
ció o activitats per a l’any 2019 i són les que s’han portat a terme. El Fondo 2020 ha 
estat ja consensuat però encara no ha estat transferit a les comunitats autònomes. Tot 
i així, aquest fons ve determinat per a l’actuació ordinària, i és amb aquestes actua-
cions que hem atès a les dones, també, durant el confinament.

Pel que fa als recursos habitacionals ja estan previstos i en funcionament de for-
ma ordinària per a totes les dones en situació de violència masclista de qualsevol 
tipologia. Durant el confinament es van donar instruccions als serveis per poder fer 
front des de cada un dels recursos. Més enllà dels serveis ordinaris s’han habilitat 
dos albergs de la xarxa Xanascat, per a l’acolliment de les dones i els seus fills i 
filles, així com el seguiment professional de les dones en aquests equipaments per 
part de professionals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Els al-
berg habilitats són de titularitat del Departament que s’ha fet càrrec de les despeses 
generades.

Endemés, l’Institut Català de les Dones s’ha coordinat amb el Departament de 
Treball, Afers Social i Famílies per a la gestió dels recursos habitacionals d’emer-
gència provocats per la situació de confinament generada per la sobrevinguda pan-
dèmia del Covid-19.

En aquest sentit, fruit del contacte amb el territori mitjançant els serveis d’in-
formació i atenció a les dones, finançats pel Contracte programa, ha contactat amb 
els serveis socials territorials per donar solució als casos que s’han anat produint de 
dones que han necessitat aquest recurs. Igualment, l’ICD també s’ha coordinat i ha 
ofert suport logístic per a l’habilitació dels albergs a les ciutats d’Olot i Manresa.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics que destina per a protegir les víctimes de violència 
masclista i les víctimes d’explotació sexual durant la crisi de la 
Covid-19
314-07556/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07555/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si destina recursos 
del fons del Pacte d’estat contra la violència de gènere per a protegir 
les víctimes de violència masclista i les víctimes d’explotació sexual 
durant la crisi de la Covid-19
314-07557/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07555/12.



BOPC 673
7 de setembre de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació de 
recursos d’habitatge per a les víctimes de violència masclista i les 
víctimes d’explotació sexual durant la crisi de la Covid-19
314-07558/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07555/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir que les empreses compleixin les mesures 
de prevenció per l’emergència sanitària
314-07573/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-07573/12.

Des de l’ICSSL, adscrit a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball 
Autònom, Seguretat i Salut Laboral, s’ha elaborat un espai web (https://treball.gen-
cat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_
per_risc/coronavirus/) de recomanacions a empreses i persones treballadores on es 
pot accedir a la informació relativa a la situació generada per la Covid-19, destinat 
a empreses i treballadors, on es poden trobar documents relacionats amb activitats 
preventives (recomanacions, preguntes freqüents, documents informatius, etc). Els 
documents en aquest espai s’han anat revisant i actualitzant de forma contínua en 
funció de la millora del coneixement dels mecanismes de transmissió del coronavi-
rus SARS-CoV2 i de l’evidencia científica sobre les característiques d’aquest coro-
navirus, així com en funció de les recomanacions de l’autoritat sanitària per tal de 
prevenir el contagi.

Els documents més importants són:
– Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vin-

culades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-
CoV-2

Aquest va ser un dels primers documents publicats amb recomanacions entorn 
al coronavirus SARS-CoV-2, elaborat en el marc del Consell de Relacions Laborals. 
La publicació inclou tant mesures i orientacions per a planificar una feina segura 
com actuacions en l’àmbit de les relacions laborals. Opcions com el teletreball, o di-
ferents alternatives de flexibilitat empresarial que es proposa que es prioritzin quan 
sigui possible, han permès reduir la possibilitat de contagi i, al mateix temps, mini-
mitzar l’impacte negatiu sobre el teixit empresarial i l’ocupació.

– Preguntes i respostes sobre el SARS-CoV-2 i el treball
Amb l’objectiu de donar una resposta ràpida i concisa als principals dubtes en 

matèria de seguretat i salut en el treball que pot haver generat la situació actual, 
s’han elaborat un seguit de documents que recullen les preguntes més freqüents que 
es poden plantejar tant per les persones treballadores com l’empresariat. Les dife-
rents publicacions aborden des d’aspectes generals com la transmissió del corona-

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/coronavirus/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/coronavirus/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/coronavirus/
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virus, fins a temes relacionats amb les mesures de flexibilitat, l’actuació davant la 
detecció de casos a les empreses o la ventilació dels llocs de treball. Amb aquest ma-
teix format s’han elaborat documents amb preguntes freqüents relacionades amb la 
neteja i desinfecció d’espais o les actuacions en el marc de les obres de construcció.

– Recomanacions i mesures preventives per a determinades activitats
El retorn a l’activitat laboral després d’una paralització de moltes activitats pro-

ductives o del manteniment de l’activitat mínima indispensable, s’ha de fer garantint 
la màxima seguretat sanitària i adoptant les mesures preventives i organitzatives ne-
cessàries per prevenir el risc de contagi del coronavirus als centres de treball.

Aquesta col·lecció de documents inclou recomanacions preventives específiques 
per activitats com les perruqueries, el petit comerç, els centres i serveis del sistema 
bibliotecari, l’atenció domiciliària o la campanya de recollida de fruita. S’inclouen 
mesures a prendre abans de reprendre les activitats, durant els desplaçaments, en el 
propi centre de treball, tant en àrees de producció com en zones de descans, així 
com mesures a prendre abans de tornar al domicili. Cal recordar el paper fonamen-
tal que té l’organització preventiva de les empreses en aquest àmbit.

L’objectiu d’aquests documents tècnics és proporcionar una guia orientativa so-
bre els aspectes que ha de tenir en compte l’empresari per a garantir un entorn de 
treball segur front el coronavirus SARS-CoV-2.

– Publicacions sobre l’ús d’equips de protecció
Prioritzant sempre l’adopció de mesures generals per a evitar l’exposició i la pro-

pagació del virus, especialment de tipus organitzatiu i d’higiene generals, així com 
mesures col·lectives de barrera i distanciament social, determinades situacions po-
den requerir l’ús de mesures preventives de tipus individual.

En aquest sentit s’han publicat dos documents, un sobre equips de protecció de 
les vies respiratòries i un altre sobre pantalles facials, amb indicacions relacionades 
amb la selecció, la gestió en els centres de treball o la recomanació d’ús en funció 
de l’avaluació de riscos laborals.

– Recomanacions pel col·lectiu de treballadors autònoms
Les persones treballadores autònomes, de manera habitual, personal i directa, fan 

una activitat econòmica o professional fora de l’àmbit de direcció i organització d’una 
altra persona. Per a facilitar que les recomanacions arribin a aquest col·lectiu s’ha 
elaborat material en diferents formats: document, tríptic, fulletó, amb l’objectiu de  
proporcionar una guia orientativa sobre els aspectes que ha de tenir en compte un 
treballador autònom per a desenvolupar la seva activitat amb el menor risc per a ell 
i per a les persones amb les que pugui interactuar.

L’ICSSL ha establert un circuit de respostes telefòniques i també de respostes 
d’assessorament mitjançant la bústia de comunicació de seguretat i salut laboral. En 
aquest període s’han respost un Total de 1200 assessoraments.

A més a més, la Inspecció de Treball exerceix les seves funcions davant d’incom-
pliments de normes laborals i de condicions de treball en matèria de seguretat i salut 
laboral, però en matèria d’incompliment de normes sanitàries només pot advertir a 
les empreses per a que compleixin allò disposat per les autoritats sanitàries, ja que 
en aquest cas la Inspecció no pot requerir, ni sancionar, ni fer paralitzacions de cen-
tres de treball, perquè queda fora de seu àmbit competencial.

Més recentment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Depar-
tament de Salut han signat un protocol de col·laboració i coordinació que estableix 
mecanismes d’actuació conjunta davant els casos d’incompliments normatius vincu-
lats a la crisi sanitària als centres de treball.

Segons el protocol, l’Agència de Salut Pública i la Inspecció de Treball disposa-
ran de mecanismes de comunicació en aquells casos que de les visites realitzades 
als centres de treball o de la informació disponible es detecti la possible existència 
d’incompliments en matèria de salut pública.
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D’aquesta manera, els inspectors i professionals habilitats dels dos departaments 
es coordinaran per realitzar visites conjuntes en els centres de treball quan escai-
gui, i un cop fetes es realitzaran les actuacions administratives que siguin proce-
dentsd’acord amb la informació obtinguda.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
evitar que la implantació accelerada del teletreball pugui lesionar els 
drets dels treballadors
314-07576/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-07576/12.

Actualment, no existeix una normativa específica sobre teletreball i treball a dis-
tància, més enllà de les indicacions recollides en l’article 13 de l’Estatut dels Tre-
balladors i les previsions del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19.

Si el teletreball no està regulat al conveni d’aplicació, l’empresa i la representació 
legal de les persones treballadores o individualment, si no hi ha representació legal 
o sindical, han de pactar o negociar la viabilitat amb caràcter temporal, a més de la 
forma de prestació d’aquest treball i el proveïment dels mitjans necessaris per por-
tar-lo a terme, i l’acord pel qual s’estableixi el teletreball o treball a distància s’ha de 
formalitzar per escrit.

Per a les empreses i llocs en els quals la modalitat del teletreball no estava imple-
mentada amb anterioritat, la urgència que exigeix l’actual situació d’excepcionalitat 
aconsella una adaptació d’aquestes obligacions, amb caràcter temporal i exclusiva-
ment als efectes de respondre a les necessitats sanitàries de contenció actualment 
vigents.

En qualsevol cas, l’empresa, en compliment del seu deure de protecció de l’ar-
ticle 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals ha de  
vetllar per l’acompliment de les previsions de la Llei, especialment en matèria  
de riscos psicosocials i ergonòmics.

En cas que l’actuació de l’empresa en relació al teletreball sigui constitutiva d’in-
fracció laboral, es pot presentar denúncia davant la Inspecció de Treball per al com-
pliment de la normativa laboral en la seva Totalitat, incloent la prevenció de riscos, 
la limitació de jornada, etc.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions que 
ha donat el Departament d’Educació als ajuntaments perquè puguin 
detectar les mancances tecnològiques dels centres educatius
314-07690/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07138/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que encara no disposen del material tecnològic necessari ni connexió 
a Internet després de sis setmanes de confinament
314-07691/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07138/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 12 del Pla de lectura 2020
314-07700/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07700/12 us in-
formo del següent: 

– Amb el Departament de Justícia i a través de la Institució de les Lletres Cata-
lanes s’ha portat a terme el programa Lletres a les Presons i diferents activitats del 
Dia Mundial de la Poesia. El programa Lletres a les Presons busca promoure la lite-
ratura a les presons catalanes; en el marc del Dia Mundial de la Poesia s’organitzen 
tallers literaris i recitals en centres penitenciaris.

– Amb la Universitat Oberta de Catalunya s’organitza el Concurs de booktrailers 
per a joves de 14 a 18 anys per a dinamitzar i promoure la lectura, la cultura i les bi-
blioteques que ja va per la cinquena edició. L’objectiu és presentar de manera breu i 
visual l’atmosfera d’un llibre, sense mostrar-ne la trama completa ni el desenllaç, de 
manera que suggereixi i generi interès del lector per llegir aquell llibre.

– En col·laboració amb els departaments de Salut, Treball, Afers Socials i Fa-
mília, Ensenyament, Economia i Presidència hi ha el Projecte Biblioteques i salut 
mental. Impulsat pel Servei de Biblioteques, consisteix en una col·laboració entre la 
Central de Biblioteques de les Terres de l’Ebre, l’Institut de Salut Mental Pere Mata 
d’Amposta i els Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre per visibilitzar 
els malalts mentals (trastorn bipolar i TDHA) amb una acció a càrrec de personal 
sanitari i de biblioteques públiques al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental.
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– Amb el departament de Salut i a través de la Institució de les Lletres Catala-
nes s’organitza conjuntament Lletres i Salut. Programa de promoció de la literatura 
a través de conferències sobre temes que relacionen la salut amb la literatura, en el 
marc del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (Pinsap).

– En col·laboració amb el departament de Salut i l’Hospital Josep Trueta de Gi-
rona hi ha el programa Biblioarreu. Servei de préstec de llibres, DVD i jocs a l’Hos-
pital Josep Trueta de Girona.

– Amb el departament de Presidència. En els darrers anys i en el marc de les 
commemoracions literàries s’han orientat les propostes en un sentit paritari i amb la 
voluntat expressa de donar visibilitat a les dones que hagin destacat en els camps de 
la literatura. En el mateix sentit i en col·laboració amb l’Institut Català de les dones 
s’ha portat a terme el programa Dones dramaturgues de principis de segle xx. Col-
laboració del TNC amb l’Institut Català de les Dones per a col·laboracions puntuals 
i assessoraments en matèria d’equitat i perspectiva de gènere.

– Amb el departament de Presidència i la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals. Supernit a les Biblioteques. Projecte que té per objectiu fer arribar als més 
petits la importància de la lectura. El Club Super3 va idear una aventura multitudi-
nària, simultània i transmèdia per tot el territori, desenvolupada a través del web i 
en una acció presencial en què els nens i nenes van participar simultàniament des 
de les biblioteques públiques.

– Amb el departament de Presidència i la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals. Col·laboració de les biblioteques públiques en la difusió i sensibilització 
social de les malalties tractades a la Marató de TV3.

– Amb la Diputació de Barcelona. Col·lecció de contes. ‘Els contes de la Laura i 
en Joan’ que tenen per objectiu acostar el món de la recerca científica de Catalunya 
als infants d’entre 6 i 10 anys, divulgar-ne la seva funció social i fomentar les voca-
cions científiques.

– Amb el departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia. Protocol d’accés a la biblioteca digital del Sistema de Lectura Pública de Ca-
talunya eBiblioCat per als catalans residents a l’estranger. Actualment compta amb 
més de 2.000 usuaris inscrits.

– Amb els departaments de Presidència i d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència. Difusió de la literatura catalana en fires del llibre i de la 
presència d’artistes de Catalunya en programes destacats de la creació contemporà-
nia internacional. L’Institut Ramon Llull treballa perquè la cultura catalana estigui 
present en festivals i fires de ressò mundial; participa en esdeveniments culturals 
en ciutats estratègiques i capdavanteres en diferents àmbits de la creació; i promou 
intercanvis entre el sector creatiu local i l’internacional amb visites de comissaris, 
crítics, programadors, editors i agents estrangers per assistir a festivals, exposicions, 
estrenes, concerts o conferències a Catalunya.

– En col·laboració amb el departament d’Ensenyament i a través de la Institució 
de les Lletres Catalanes hi ha el programa Lletres a les aules. Programa de foment de  
la lectura, promoció i difusió de la literatura adreçat als centres educatius durant el 
curs escolar. D’aquest programa se’n beneficien els centres educatius d’ensenyament 
primari, secundari i d’adults de tot el domini lingüístic. El programa es complemen-
ta amb «Autors a les aules», que permet que els alumnes lectors entrin en contacte 
directe amb els escriptors i hi estableixin un diàleg al voltant dels seus llibres i d’al-
tres temes relacionats amb el fet literari com l’ofici d’escriure, el procés de creació 
o el món editorial.

– Amb el departament d’Ensenyament s’estableixen directrius i estàndards per a 
les biblioteques dels centres educatius de Catalunya. Participació del Servei de Bi-
blioteques en el grup de treball per a l’elaboració i redacció de les directrius i parà-
metres idonis per al bastiment, la planificació dels serveis, la gestió i l’avaluació de 
les biblioteques dels centres d’ensenyament de primària i secundària. La publicació 
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va anar a càrrec del Col·legi de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya amb el 
suport econòmic del Departament d’Ensenyament.

– Amb els departaments de Presidència, d’Acció Exterior, Relacions Instituci-
onals i Transparència, Ensenyament, Economia, Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i Idescat, Campanya «Fas 6 anys tria un llibre». Té com a objectiu que 
els nens i les nenes descobreixin les llibreries amb un adult, i que aprenguin a donar 
valor al llibre. Consisteix en trametre, a tots els nens i nenes de Catalunya que han 
fet o faran 6 anys, una targeta que podran bescanviar pel llibre infantil que més els 
agradi de fins a 13 €. Idescat facilita la base de dades; Ensenyament facilita el llistat 
d’escoles i fa difusió de la campanya; Presidència en fa publicitat i la CCMA en fa 
difusió a través del Club Súper 3; Acció Exterior procura que es puguin atendre els 
nens de fora Catalunya.

– Amb el departament d’Ensenyament. Programa Impuls de la Lectura (ILEC): 
Biblioteca Escola, una experiència de treball compartida amb la comunitat educa-
tiva. Projecte nascut el 2015 amb l’objectiu d’oferir serveis a mida a la comunitat 
educativa més propera. S’ha constituït un equip de treball impulsat des de la Bibli-
oteca Pública de Tarragona i el Departament d’Ensenyament, amb representants de 
diferents cicles i centres educatius, que consensua objectius i accions a desenvolupar 
durant el curs escolar, amb la lectura i la ciutat com a eixos. El programa incorpora 
préstecs de lots de literatura infantil i juvenil per a les escoles, vehiculats a través de 
la biblioteca pública del barri, poble o districte.

– Amb el departament de Territori i Sostenibilitat hi ha el programa Llegim als 
Parcs Naturals «Poesia als parcs. Lletres i paisatges», un programa desenvolupat 
conjuntament entre la Diputació de Barcelona i la Institució de les Lletres Catalanes 
i que consta de tot un seguit de recitals poètics als parcs de la Xarxa de Parcs Natu-
rals de la Diputació de Barcelona. El cicle té com a objectiu fer visibles els autors ca-
talans i la seva obra al mateix temps que es duu a terme una dinamització d’aquests 
espais naturals, que permeten llegir als parcs naturals i conèixer paisatges literaris.

– Amb el departament de Territori i Sostenibilitat i l’Incavi es porta a terme el 
projecte Biblioteques amb Denominació d’Origen (DO). Projecte anual vigent des 
del 2013, per a la promoció de les biblioteques públiques de Catalunya. Consisteix 
en la prestació d’un servei específic d’informació acompanyat d’un programa d’acti-
vitats de dinamització al voltant de la cultura del vi.

– Amb el Futbol Club Barcelona. «Lletres al camp» per portar l’onze titular de 
la literatura catalana al Camp Nou mitjançant els premis més prestigiosos de tots els 
gèneres i l’enriquiment de la biblioteca de la Masia del Barça.

– Amb el Parlament de Catalunya organitzem «Lletres al Parlament» amb lec-
tura de textos per commemorar l’efemèride d’una obra o d’un escriptor per celebrar 
la Diada de Sant Jordi, on els lectors són càrrecs institucionals i representants de la 
societat civil.

Barcelona, 16 de juliol de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 6 del Pla de lectura 2020
314-07706/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07706/12 us in-
formo del següent: 

Les tres iniciatives a que fa referència aquesta pregunta estan descrites en el Pla 
de lectura 2020 tot i que no se n’han desplegat els continguts.

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/ambit-sectorial/
pla-de-lectura-2020/

A partir de la iniciativa francesa de 2017 de La Nuit de la lecture, i de l’èxit de 
la Nit dels Museus que des de fa anys se celebra a Catalunya, el pla de lectura pre-
veu una nit de l’any dedicada a la programació d’esdeveniments amb l’objectiu de 
fomentar la lectura i portar-la a indrets poc habituals. El pressupost previst era

El Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Creació i Em-
preses Culturals i en col·laboració amb els membres del Pla nacional de fotografia, 
tenia previst convocar un concurs de fotografia amb l’objectiu d’estimular el foment 
de la lectura, i amb la voluntat que els diferents àmbits culturals interaccionin cons-
tantment.

El Pla de lectura 2020 incorporava una campanya de sensibilització de la lectura 
amb l’objectiu de prestigiar la figura del lector com a protagonista principal, i pro-
moure orgull, comunitat i sentiment de pertinença sobre el fet de llegir.

Barcelona, 16 de juliol de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la borsa de treball 
per a suplir les baixes per Covid-19 dels professionals de l’àmbit 
residencial
314-07715/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07715/12 i 314-
07716/12 us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació.

El Govern, des del principi de l’actual crisis sanitària, ha actuat proactivament 
cercant personal per cobrir els possibles dèficits de personal, primerament a través 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, cercant entre els demandants d’ocupació ins-
crits a les diferents oficines de treball del territori. Així mateix, s’han fet crides a 

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/ambit-sectorial/pla-de-lectura-2020/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/ambit-sectorial/pla-de-lectura-2020/
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persones que puguin estar interessades a treballar com a candidats per aquests cen-
tres, que compleixin els requisits per a ser contractades, amb la generació de borses 
de treball ad hoc gestionades des del Departament d’Afers Socials i Famílies, el ser-
vei Feina Activa del SOC o de les borses de treball ja actualment existents en el sí 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

D’aquesta manera, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va pu-
blicar la Resolució TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les mesu-
res excepcionals organitzatives i de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials 
del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la 
Covid-19. A través d’aquesta Resolució, per una banda, es flexibilitzaven els criteris 
de titulació i experiència per poder treballar en centres residencials i, per l’altra, es 
possibilitava que s’acordessin redistribucions de personal entre els centres per a ga-
rantir-ne la seva cobertura. Així, es van fer noves crides a estudiants dels cicles for-
matius d’atenció a persones amb dependència en institucions socials i a domicili o 
similars i a estudiants del curs per a l’obtenció del certificat de professionalitat tam-
bé en aquestes matèries i poder-los incorporar a residències per cobrir les vacants 
que s’anaven produint dels professionals; en tot moment la contractació ha depès de 
cada residència per la qual cosa no es disposa de les dades finals sobre el nombre de 
persones que finalment van ser contractades per realitzar les substitucions.

Paral·lelament es va engegar la Crida de professionals per a residències, que 
d’acord amb la informació facilitada per la Gerència de Professionals del Servei 
Català de la Salut, es va tancar el 18 de maig amb un Total de 3.887 candidatures, 
essent Barcelona Ciutat la regió que va presentar més candidatures. El rol professio-
nal que ha presentat més candidatures ha estat el corresponent a professional de la 
psicologia, amb un 35% de les candidatures, seguit dels fisioterapeutes i els treba-
lladors socials. Els rols es distribueixen de la manera següent: 

Perfil Professional Rol %

Metge/Essa 235 6%
Psicòleg/Òloga 1362 35%
Infermer/A 70 2%
Fisioterapeuta 548 14%
Treballador/A Social 487 13%
Gerocultor/A 344 9%
Terapeuta Ocupacional 87 2%
Educador Social 407 10%
Tècnic/A Auxiliar 347 9%

Total 3.887 100%

Cal recordar que la Crida no ha estat l’única font de reclutament per a realitzar 
contractacions de professionals, i que l’atenció primària ha reforçat el personal sani-
tari assistencial a residències.

Un Total de 828,4 persones equivalents a jornada completa de l’atenció primària 
estan dedicats a l’atenció en l’àmbit residencial, aquests corresponen a 543,9 per part 
de l’Institut Català de la Salut i 284,5 a d’altres proveïdors; aquests darrers reforços 
corresponen a 156 professionals en dedicació exclusiva i 128,5 professionals en de-
dicació parcial, i la seva distribució és la següent: 

Regió sanitària
Personal facultatiu Personal infermeria Personal treball social Altre personal

Dedicació 
Total

Dedicació 
parcial

Dedicació 
Total

Dedicació 
parcial

Dedicació 
Total

Dedicació 
parcial

Dedicació 
Total

Dedicació 
parcial

Alt Pirineu-Aran
Barcelona 11 17 15 12 1 2 6 4
Catalunya central 8 2 7 1 1 1 9 1
Girona 11 11,2 8 4,3 3 0 0 2
Lleida 1 0 2 0 1 0 0 0
Metro nord 25 16 10 19 1 4 7 6
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Regió sanitària
Personal facultatiu Personal infermeria Personal treball social Altre personal

Dedicació 
Total

Dedicació 
parcial

Dedicació 
Total

Dedicació 
parcial

Dedicació 
Total

Dedicació 
parcial

Dedicació 
Total

Dedicació 
parcial

Metro sud 5 2 6 2 0 0 0 2
Tarragona 8 7 8 10 0 0 2 3
Terres de l’ebre
Total 69 55,2 56 48,3 7 7 24 18

D’aquesta manera, des del Departament de Salut es ve treballant per enfortir el 
sistema de salut, duent a terme un D’aquesta manera, des del Departament de Salut 
es ve treballant per enfortir el sistema de salut, duent a terme un abordatge a les re-
sidències de gent gran, protegint a les professionals que ens cuiden i acostant-se a 
les realitats territorials i als col·lectius més vulnerables.

Barcelona, 15 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’experiència 
professional i la titulació exigides per a formar part de la borsa de 
treball per a suplir les baixes per Covid-19 dels professionals de 
l’àmbit residencial
314-07716/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07715/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de la 
decisió de traslladar les competències en matèria de residències
314-07722/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-07722/12 i 314-07729/12, us trameto, en document annex, la infor-
mació facilitada per l’Oficina del President.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, per 
consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient de 
respondre-les de manera conjunta, per tal de proporcionar una major cohesió a la 
informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència
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Annex
L’article 23.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Ge-

neralitat i del Govern, faculta el president o presidenta de la Generalitat perquè, mit-
jançant decret, pugui modificar el nombre, la denominació i l’àmbit de competències 
dels departaments en què s’organitza el Govern.

Tenint en compte la greu afectació que es produïa a les residències de la tercera 
edat i la gravetat de les dades, amb l’objectiu de contenir de manera urgent els efec-
tes de la pandèmia sobre el col·lectiu de persones grans que viuen i han viscut a les 
residències de Catalunya el president de la Generalitat de Catalunya va considerar la 
necessitat que la Conselleria de Salut en centralitzés la gestió sanitària.

Per tant, de conformitat amb l’habilitació legal, el 10 d’abril vaig signar el Decret 
54/2020, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, pel qual s’atribuïen al Departament de Salut competències 
en matèria de les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials; la política de 
la gent gran; la política de les persones amb discapacitat i dependències, i dels equi-
paments assistencials de la xarxa de serveis socials.

Els decrets llei 12/2020, 13/2020 i 26/2020 contenen, entre altres mesures, la 
regulació que té per objecte l’adopció de mesures organitzatives, competencials i 
materials per garantir una adequada direcció i coordinació en les actuacions de pre-
venció i control de la infecció pel SARS-CoV-2, així com de subministrament d’in-
formació, en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial.

A aquests efectes, s’atribueixen al Departament de Salut les competències que la 
normativa vigent atribueix a l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit, esta-
blint igualment mesures de cooperació amb els ens locals de Catalunya i concretant 
les obligacions de subministrament d’informació a complir per part de les residèn-
cies, independentment de la seva titularitat pública o privada.

D’aquesta manera, el Departament de Salut ha passat a gestionar de forma di-
recta la ubicació i les mesures d’aïllament dels pacients dels centres residencials i 
sociosanitaris, que també queden subjectes a la inspecció dels serveis de Salut.

D’acord amb el que disposa l’article 7.2 del Decret Llei 26/2020 de 23 de juny, de 
mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, les previsions contin-
gudes en matèria de serveis socials de caràcter residencial al Decret Llei 12/2020, 
de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació al Sistema sani-
tari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura 
de l’administració de la Generalitat, així com al Decret llei 13/2020, de 21 d’abril, 
pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com 
mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Genera-
litat, així com les seves modificacions, mantindran la seva vigència fins que es man-
tingui activat el Pla d’actuació del Procicat per a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Joan Ramon Casals i Mata, director
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la temporalitat 
del trasllat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al 
Departament de Salut de les competències relatives a la gestió de 
les residències
314-07729/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07722/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
desinfeccions de residències que ha autoritzat
314-07730/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07730/12 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat ha treballat de manera coordinada entre el Departa-
ment de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’adoptar 
les mesures preventives adients en l’àmbit residencial. D’aquesta manera es podia 
assegurar que les directrius de les autoritats sanitàries s’adequaven en tot moment a 
la realitat dels centres residencials.

El Departament de Salut va elaborar documents sobre mesures higièniques i 
de protecció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 des del primer 
moment. Aquestes mesures es van anar concretant i fent més restrictives partir del 
dia 13 de març de 2020. Així en aquesta data es varen publicar les resolucions 
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per 
a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 i SLT/737/2020, de 13 de 
març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2, a través de les quals es va disposar el tancament de 
diferents tipus de serveis de l’àmbit social. Des d’aleshores són múltiples les instruc-
cions, recomanacions i protocols específics que s’han realitzat en l’àmbit residencial 
conjuntament pel Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per protegir especial-
ment a les persones amb especial vulnerabilitat residents en centres residencials per 
a gent gran o d’altra tipologia (com per exemple centres per persones amb discapaci-
tat, salut mental, VIH, centres terapèutics...) va contractar, per tràmit d’emergència, 
els serveis de neteja i desinfecció de centres residencials per a gent gran i/o persones 
amb especial vulnerabilitat.

Així, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va comptar amb un 
servei de desinfeccions mitjançant empreses habilitades i contractades a l’efecte, 
que també fa ús combinat d’altres agents, unitats i recursos a l’abast per poder actuar 
amb rapidesa dins l’emergència sanitària. Concretament, pel que fa a les empreses 
contractades pel Departament, es van contractar un Total de set empreses. D’acord 
amb el principi de subsidiarietat, el centre residencial o l’administració local on es-
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tigués ubicada la residència podia realitzar la desinfecció pel seu compte. En cas 
que això no fos possible, la petició s’havia d’adreçar al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies a través del Dispositiu Covid-19 per tal que s’encarregués 
l’actuació a les empreses contractades o actués la UME en coordinació amb la De-
legació del Govern a Catalunya i amb el Govern de l’Estat, a través de la Secretaria 
de Estado de Derechos Sociales (Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 
2030) d’acord amb el procediment d’instrucció i coordinació establert.

Totes les Instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials en la 
fase d’emergència de l’epidèmia davant el Covid-19 són consultables a l’enllaç se-
güent: https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavi-
rus/atencio_social_subapartat/Instruccions-desinfeccio_serveis-residencials.pdf

En referència concreta a les dades, fins a data de 4 de juny, eren les següents: 

Ume 33

Bombers 3

Empreses contractades 645

Ajuntaments 145

Centres assistencials 19

Barcelona, 15 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
proves de reacció en cadena de la polimerasa i de tests serològics 
d’immunoglobulina M i d’immunoglobulina G fets als residents i els 
treballadors de les residències
314-07731/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07731/12 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat ha treballat de manera coordinada entre el Departa-
ment de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’adoptar 
les mesures preventives adients en l’àmbit residencial. D’aquesta manera es podia 
assegurar que les directrius de les autoritats sanitàries s’adequaven en tot moment a 
la realitat dels centres residencials.

El Departament de Salut va elaborar documents sobre mesures higièniques i 
de protecció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 des del primer 
moment. Aquestes mesures es van anar concretant i fent més restrictives partir del 
dia 13 de març de 2020. Així en aquesta data es varen publicar les resolucions 
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per 
a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 i SLT/737/2020, de 13 de 
març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2, a través de les quals es va disposar el tancament de 
diferents tipus de serveis de l’àmbit social. Des d’aleshores són múltiples les instruc-
cions, recomanacions i protocols específics que s’han realitzat en l’àmbit residencial 
conjuntament pel Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/atencio_social_subapartat/Instruccions-desinfeccio_serveis-residencials.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/atencio_social_subapartat/Instruccions-desinfeccio_serveis-residencials.pdf
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Una de les mesures preventives dutes a terme durant la gestió de la pandèmia és 
el monitoratge de la casuística de cada un dels centres residencials. A tal efecte es 
va dictar per part del Secretari del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies la instrucció 6/2020, de 23 de març que estableix, a la disposició sisena, que els 
titulars dels centres residencials han de posar a disposició del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies la informació veraç i ajustada al sistema d’informació 
vigent, sobre les característiques físiques del centre, el personal i les persones resi-
dents amb especial atenció al que estableix l’apartat segon de l’Orde SND/265/2020, 
de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a las residències de persones grans 
i centres sociosanitaris, davant la situació de crisi ocasionada pel Covid-19 i que, 
diàriament, remetran les informacions contingudes en els formularis especialment 
habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs. A través d’aquest monitoratge 
es podien obtenir dades sobre la situació diària de les residències, realitzar les opor-
tunes trucades de seguiment i adoptar les mesures oportunes a cada cas.

A tal efecte, les proves realitzades a residents i professionals, fins a data d’1 de 
juny, per Salut Pública i el programa Orfeu, han estat, respectivament, les següents: 

Relació amb 
residència

Data primera 
PCR

Data darrera 
PCR

Total 
persones Total PCR

Resident 04/03/2020 01/06/2020 49.440 84.641

Treballador 13/03/2020 01/06/2020 3.120 7.048

    Total 52.560 91.689

Relació amb 
residència

Data primera 
PCR

Data darrera 
PCR

Total 
persones Total PCR

Resident 28/04/2020 01/06/2020 3.633 3.855

Treballador 05/05/2020 01/06/2020 413 452

    Total 4.046 4.307

Així mateix, els tests de diagnòstic IgM i IgG realitzats a residents i treballadors, 
fins a data 01 de juny, han estat els següents: 

Residència 
Relació Prova SNOMED

Data primer 
test ràpid

Data darrer 
test ràpid

Total 
persones

Total test 
ràpids

Resident Antígen del coronavirus 
2 del SARS 05/04/2020 01/06/2020 455 519

Resident SARS coronavirus 2 
IgG+IgM Ab (Presència) 
en sèrum 12/04/2020 27/05/2020 5.202 5.641

Resident SARS coronavirus 
2 panell IgG i IgM - 
Sèrum o plas 04/04/2020 01/06/2020 1.045 1.140

      Total 6.702 7.300

Val a dir que, des del 14 d’abril al 14 de juny s’han realitzat un Total de 88.064 
tests PCR tant a residents com a treballadors. El 72,9% a residents en dispositius 
de gent gran. Això ha comportat que actualment Catalunya té totes les residències 
testades.

Barcelona, 15 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’avaluació de les escoles oficials d’idiomes
314-07737/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07737/12 us in-
formo del següent:

Durant el curs 2019-2020, en data de 20 d’abril, arran de la situació d’estat d’alar-
ma per la Covid-19, des del Departament d’Educació es van publicar les Instrucci-
ons per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes dels en-
senyaments de formació professional i de règim especial davant la prolongació del 
període de confinament per la Covid-19.

En l’apartat 4.3.2 d’aquestes Instruccions s’estableixen els criteris d’avaluació 
que regiran en les EOI de Catalunya, que són:

– La convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels certificats es subs-
titueix per l’avaluació amb efectes de la certificació.

– Per poder determinar la promoció amb certificació, per als nivells B1 (B1.2 per 
a àrab, coreà, japonès, rus i xinès), B2, C1 i C2, el professorat ha d’avaluar l’alum-
nat segons determini cada departament didàctic de cada escola i s’ha d’expedir la 
certificació corresponent.

– A partir d’aquesta publicació, el professorat, ha de disposar de la informació 
prèvia relativa a l’avaluació de l’alumnat obtinguda anteriorment.

– Cal iniciar el trimestre fent activitats en modalitat telemàtica i més endavant, 
si fos possible, de forma presencial. Cal que, en finalitzar el curs, es disposin d’evi-
dències per poder qualificar l’alumnat. Aquesta informació s’ha de tenir en compte 
juntament amb l’avaluació que s’hagi dut a terme anteriorment per tal de poder fer 
l’avaluació final.

– El procés d’avaluació per a tots els idiomes i nivells ha d’haver acabat no més 
tard del 19 de juny.

Per últim, cal destacar que de forma general el document també especifica que 
l’avaluació feta durant el període de confinament en cap cas pot modificar de mane-
ra negativa l’avaluació dels aprenentatges assolits en el període de setembre de 2019 
a març de 2020.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si disposa d’un pla 
amb les condicions de reobertura de les llars d’infants
314-07738/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07738/12 us in-
formo del següent:

Des del Departament d’Educació es va posar a la disposició de la comunitat 
educativa el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la fi-
nalització dels curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i 
els estudis del curs 2020-21 elaborat seguint les indicacions del Procicat i la seva 
posterior modificació.

En el document s’hi detallen les indicacions per a cada etapa educativa inclòs el 
primer cicle d’educació infantil així com aspectes relacionats amb l’alumnat, el per-
sonal del centre (professorat, personal d’atenció educativa i personal d’administració 
i serveis), els espais i els grups, els protocols de neteja i desinfecció, els fluxos de 
circulació, les entrades i les sortides, la circulació dins del centre, l’ús del pati esco-
lar, el menjador, el transport escolar, el material didàctic i els horaris.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper del 
Departament d’Educació i la Direcció General de Joventut en 
l’organització de les activitats de lleure educatiu per a aquest estiu
314-07739/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07739/12 i 314-
07742/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Departament d’Educació ha posat a disposició de tots els centres educatius el 
Pla Personalitzat d’Estiu. Aquest Pla el conformen un conjunt de propostes educa-
tives que s’adapten a les característiques i necessitats de l’alumnat. Té la finalitat de 
donar continuïtat a la dinàmica escolar i de minimitzar els efectes negatius que el 
temps de confinament hagi pogut tenir en els infants i joves des d’un punt de vista 
emocional, cognitiu o competencial.

https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
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EI Pla Personalitzat d’Estiu ha de tenir en compte les experiències i situacions 
singulars de l’alumnat, a la vegada que ha d’esdevenir un instrument que ajudi a do-
nar una resposta a la situació particular que pugui haver viscut cada infant o jove i 
que contribueixi a una certa normalització dels contextos d’aprenentatge, sense pre-
tendre recuperar ni completar cap programa.

Tanmateix, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ha ampli-
at de 5 a 11 milions d’euros el pressupost previst per a activitats de lleure educatiu 
per a aquest estiu al conjunt de Catalunya. Això inclou un increment d’1,15 milions 
d’euros per a beques, fins a arribar a 4,65 milions que beneficiaran unes 40.000 fa-
mílies. A més a més, hi haurà una nova partida d’1 milió d’euros per als organitza-
dors de les activitats per adaptar-les a les mesures de seguretat per la Covid-19 i 1,5 
milions més per a contractar uns 140 professionals de suport, fins i tot més enllà de 
l’estiu.

Els ajuts econòmics que la Direcció General de Joventut destina a garantir l’ac-
cés a les activitats d’educació en el lleure d’infants i adolescents en risc o situació 
d’exclusió social, estan vehiculats mitjançant els instruments i mesures que s’han 
creat i desplegat aquests darrers anys.

El personal que treballa en les activitats de lleure escolar a l’estiu són profes-
sionals formats a les escoles d’educadors en lleure, les quals són les encarregades 
d’impartir i organitzar els cursos del conjunt de professionals encarregats de la ges-
tió d’aquestes activitats a l’estiu.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del 
Departament d’Educació i la Direcció General de Joventut en el 
finançament de les activitats de lleure educatiu per a aquest estiu
314-07740/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-07740/12 juntament amb les: 314-07741/12 i 314-07743/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Departament de Treball, Afers socials i Famílies ha presentat recentment el 
«Pla del lleure educatiu 2020», al qual es destina un Total d’11 milions d’euros (el 
doble de la inversió prevista inicialment). Aquest pressupost inclou tant les partides 
ordinàries que donen continuïtat a les accions que ja havíem anat desplegant en anys 
anteriors, com les partides extraordinàries que hem habilitat per fer front als efectes 
de la Covid-19.

Entre altres conceptes, el Pla inclou 1 milió d’euros per finançar les entitats i em-
preses per la compra de material de protecció individual (mascaretes, guants i gels 
hidroalcohòlics) per als monitors i professionals i cobrir altres costos d’adaptació de 
les activitats d’educació en el lleure als nous criteris de prevenció, higiene i segure-
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tat; 1,5 milions d’euros perquè els organitzadors de les activitats puguin contractar 
un Total de 140 professionals de reforç durant sis mesos (per a la campanya d’estiu 
i per planificar l’inici de les activitats del curs 2020-2021), i 4,65 milions d’euros 
d’ajudes econòmiques directes a les famílies, per tal de garantir l’accés a les acti-
vitats d’educació en el lleure d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat o 
que hagin patit d’una manera més directa l’impacte econòmic de la Covid-19. Amb 
aquest objectiu, s’ha quadruplicat el pressupost per a beques –l’any passat van ser 
1,15 milions– perquè fins a 40.000 infants i adolescents se’n beneficiïn i participin 
aquest estiu en casals, colònies, campaments, rutes i camps de treball. Aquestes be-
ques oscil·laran entre els 80 euros per als casals i 100 euros per a les colònies. A més 
d’aquestes mesures, el Departament destina aquest 2020 un import superior als 3,9 
milions d’euros a les entitats socials i federacions d’educació en el lleure mitjançant 
la convocatòria ordinària de subvencions per a projectes i activitats a entitats de 
l’àmbit de polítiques socials (COSPE).

La informació relativa al finançament de les activitats de lleure no es pot des-
glossar mes a mes, ja que en aquests moments no es disposa d’aquesta informació. 
De fet, i en relació amb el suport vehiculat mitjançant la COSPE, cal aclarir que es 
tracta de subvencions de caràcter anual que financen activitats que es duen a terme 
durant tot el curs. Per tant, no estan circumscrites necessàriament als mesos d’es-
tiu, tot i que majoritàriament es desenvolupin en aquest període. En relació amb les 
partides extraordinàries que s’han habilitat per fer front als efectes de la Covid-19, 
se centren bàsicament en la campanya d’estiu, però tampoc no ho fan de forma ex-
clusiva (és el cas, per exemple, de la partida per contractar professionals de reforç 
durant sis mesos).

Quant a les ajudes a les famílies, es podria disposar de la informació desglossa-
da per mesos un cop s’hagi tancat la campanya d’activitats d’estiu i les entitats ha-
gin justificat l’aplicació de les ajudes. En aquest sentit, cal tenir en compte que les 
famílies són les beneficiàries dels ajuts, però qui els percep de forma efectiva (qui 
en percep l’import econòmic) són les entitats i/o empreses organitzadores, les quals 
apliquen el descompte corresponent en les quotes d’inscripció. Per tant, fins que no 
s’hagi tancat el període d’inscripcions i fins que els organitzadors no hagin justifi-
cat l’aplicació de tots els ajuts, no es podrà fer cap desglòs temporal. Tanmateix, per 
disposar d’aquest desglòs temporal caldria una tasca prèvia i molt laboriosa, consis-
tent a creuar les dades de les justificacions (en concret, la informació sobre l’activitat 
concreta en què ha participat cada infant) amb les dades de les notificacions d’ac-
tivitats (en concret, la informació sobre les dates concretes en què s’ha dut a terme 
cada activitat). A més, també cal tenir en compte que la verificació i control de les 
justificacions es fa per mostreig, de manera que la informació que es podria arribar 
a obtenir no deixaria de ser una aproximació.

D’altra banda, les mesures d’higiene, seguretat i distanciament físic en les activi-
tats d’educació en el lleure per a la campanya d’estiu 2020 estan recollides al docu-
ment «Criteris generals per a l’organització d’activitats de lleure educatiu de l’estiu 
2020». Aquest document conté els criteris generals i les recomanacions sanitàries i 
de protecció civil per a organitzar les activitats d’educació en el lleure en el context 
d’excepcionalitat derivat de la pandèmia de la Covid-19 i compta amb el vistiplau de 
les autoritats competents de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i del comitè tèc-
nic del Procicat.

El document estableix uns requisits mínims imprescindibles que hauran de com-
plir totes les activitats, però alhora cada tipus d’activitat disposa d’un protocol es-
pecífic de desenvolupament, que adapta els criteris generals a les seves pròpies ca-
racterístiques i trets diferencials. Així, hi ha un protocol específic per a colònies, un 
protocol específic per a campaments (que també inclou rutes i camps de treball) i  
un protocol específic per a casals d’estiu.

Tots aquests documents estan disponibles al web Estiu amb lleure:
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https://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/
I més concretament a l’apartat «Protocols, guies i models: prevenció i seguretat»:
https://www.estiuamblleure.cat/ca/protocols-guies-i-models-prevencio-i-segu- 

retat/
Així mateix, en aquest apartat també es recullen els protocols de «Neteja i desin-

fecció de locals de concurrència humana» i «Neteja i desinfecció d’espais exteriors 
de concurrència humana», així com altres recomanacions i informacions útils per 
als organitzadors de les activitats.

Finalment, també cal esmentar que la Secretaria General de l’Esport i de l’Ac-
tivitat Física (SGEAF) ha elaborat un document amb les mesures per realitzar les 
activitats esportives d’estiu per a infants i adolescents entre 3 i 18 anys, així com un 
document informatiu amb eines per calcular l’aforament de les instal·lacions espor-
tives durant el procés de desconfinament. Aquests documents estan disponibles als 
enllaços següents:

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavi-
rus-esport/criteris-basics-activitats-esportives-destiu.pdf

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavi-
rus-esport/aforament-installacions-esportives.pdf

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del 
Departament d’Educació i la Direcció General de Joventut en el 
finançament de programes de beques i ajuts per a garantir l’accés 
universal al lleure educatiu aquest estiu
314-07741/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07740/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’habilitar docents per a reforçar els casals d’estiu i les activitats de 
lleure educatiu aquest estiu
314-07742/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07739/12.

https://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/
https://www.estiuamblleure.cat/ca/protocols-guies-i-models-prevencio-i-seguretat/
https://www.estiuamblleure.cat/ca/protocols-guies-i-models-prevencio-i-seguretat/
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/criteris-basics-activitats-esportives-destiu.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/criteris-basics-activitats-esportives-destiu.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/aforament-installacions-esportives.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/aforament-installacions-esportives.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions 
del Departament d’Educació i la Direcció General de Joventut amb 
relació als espais on es faran les activitats de lleure educatiu aquest 
estiu
314-07743/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07740/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si disposa d’un pla 
amb les condicions de reobertura dels centres educatius de primària 
i secundària
314-07747/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07747/12, 314-
07748/12, 314-07749/12 i 314-07750/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Departament d’Educació va posar a disposició de la comunitat educativa un 
Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització 
dels procediments de preinscripció i matrícula escolar i per a la realització de proves 
d’accés i d’obtenció de títols adreçades a la ciutadania.

En aquest pla es justificava la necessitat de la reobertura dels centres educatius 
en base a la necessitat de dur a terme aquests processos i s’hi feia una proposta re-
lativa al procés de gestió de la preinscripció i la matrícula per als diferents ense-
nyaments, detallant un seguit de mesures preventives adreçades als centres per po-
der fer efectives aquestes actuacions imprescindibles. També s’hi contemplaven els 
canvis en el procediment de realització de les proves d’accés i d’obtenció de títols, 
fent una proposta orientativa de presència de treballadors als centres i donant de-
talls sobre l’ús dels espais, la neteja, la logística i la distribució de materials i estris 
de protecció individual.

Alhora es van publicar les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels 
centres educatius que orienten en el desplegament d’aquest pla d’obertura de centres 
en fase 2 de desescalada per a la finalització del curs 2019-2020, que es van elaborar 
seguint les directrius del Procicat.

En aquestes instruccions, i pel que fa als centres d’educació infantil i primària, 
centres d’ensenyament secundari, batxillerat, formació professional, ensenyaments 
de règim especial, de formació d’adults i escoles oficials d’idiomes les actuacions 
previstes eren:

a. Acció educativa presencial.
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b. Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell.
c. Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan 

es cregui necessari.
d. Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació in-

fantil (3-6).
e. En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO, prioritzar activitats d’orientació dels estu-

dis possibles a seguir el proper curs.
f. En el cas de l’alumnat de formació professional, suport a la finalització dels 

projectes.
g. En el cas de l’alumnat de règim especial, realització de les activitats presenci-

als imprescindibles per a la finalització dels seus estudis.
h. En el cas de l’alumnat de formació d’adults i de les escoles oficials d’idiomes, 

qualsevol activitat que s’hi programi, en especial les dirigides a l’alumnat que ha 
d’accedir a una titulació.

i. En el cas de l’alumnat de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la pre-
paració per a les PAAU.

j. En el cas de l’alumnat que s’hagi de presentar a una segona prova d’avaluació 
final, les activitats que els ajudin a superar-la.

Aquestes instruccions detallen aspectes relacionats amb l’alumnat, el personal 
del centre (professorat, personal d’atenció educativa i personal d’administració i ser-
veis), els espais i els grups, els fluxos de circulació, les entrades i les sortides, la 
circulació dins del centre, l’ús del pati escolar, el menjador, el transport escolar, 
el material didàctic i els horaris. També recullen aspectes relacionats amb el pla 
d’obertura que havia d’elaborar cada centre educatiu.

L’equip directiu de cada centre educatiu, en aplicació del seu pla de reobertura 
i sempre que ho consideri convenient o necessari pels seus alumnes, pot habilitar 
el procediment per tal que en alguna d’aquestes activitats i actuacions previstes els 
alumnes o les seves famílies puguin recollir llibres de text o material didàctic.

En aquestes instruccions, i pel que fa als centres d’educació infantil i primària, 
es va ordenar l’obertura de tots els centres públics i concertats en municipis en fase 
2 per a dur-hi a terme les activitats següents:

a. Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari– en grups de 13 
com a màxim per als que acaben els seus estudis primaris (6è de primària) per tal 
de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del 
seu pas a secundària, establerta de manera gradual i no necessàriament permanent.

b. Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura ex-
cepcional i no continuada, que implica la planificació i programació del dia i hora de 
retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. 
Les finalitats d’aquesta atenció són:

– L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells 
sectors de la població escolar més fràgils socialment, no només en centres amb un 
índex de complexitat alt, sinó en qualsevol centre del país, tant públic com concertat.

– L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis educa-
tius específics, d’aquell alumnat, que per diferents motius hagin pogut patir el con-
finament d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives especials.

– En l’àmbit rural, l’atenció d’aquell alumnat que viu en petits municipis i que 
ha estat «desconnectat» per raons del desequilibri territorial. Caldrà identificar els 
territoris on serà necessari actuar per resoldre els problemes detectats i efectuar una 
proposta de transport escolar.

– La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que ho re-
quereixin, que li permeti afegir un contingut formatiu a les seves activitats d’estiu i 
l’ajudi en l’inici del proper curs.
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c. Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es 
cregui necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compati-
ble amb l’atenció personalitzada.

d. Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infan-
til (3-6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, 
hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups 
d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 9 a 13 hores.

Pel que fa als centres d’ensenyament secundari, batxillerat, formació professio-
nal, ensenyaments de règim especial, de formació d’adults i escoles oficials d’idio-
mes les actuacions previstes són:

a. Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari– en grups 
de 15 alumnes com a màxim, en els casos següents: alumnes que acaben etapa i 
obtenen titulació (4t d’ESO, proves lliures d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de CF i 2n 
d’ERE) o han de superar proves d’accés (PAAU, CF, ERE) per tal de donar suport 
a l’assoliment d’aquest objectiu.

b. En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels 
estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim 
especial). En el cas de l’alumnat de formació professional, el suport a la finalització 
dels projectes. En el cas de l’alumnat de règim especial, la realització de les activi-
tats presencials imprescindibles per a la finalització dels seus estudis. En el cas de 
l’alumnat de formació d’adults i de les escoles oficials d’idiomes, qualsevol activitat 
que s’hi programi, en especial les dirigides a l’alumnat que ha d’accedir a una titu-
lació En el cas de l’alumnat de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la pre-
paració per a les PAAU. En el cas de l’alumnat que s’hagi de presentar a una segona 
prova d’avaluació final, les activitats que els ajudin a superar-la.

c. Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i ni-
vell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura 
d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del dia i hora de re-
trobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. 
Les finalitats d’aquesta atenció són similars a les de l’etapa de primària.

De cara a l’inici del curs 2020-21, el Departament d’Educació ha publicat el do-
cument Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de 
la pandèmia, que recull les instruccions sobre organització dels centres i les me-
sures de prevenció, higiene i promoció de la salut a seguir pels centres educatius. 
Aquest document s’ha elaborat conjuntament amb el Departament de Salut i ha estat 
aprovat pel Pla territorial de protecció civil de Catalunya Procicat per a emergències 
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Aquestes instruccions també detallen l’organització general del centre pel que fa 
a alumnat, personal, creació de grups estables, espais, horaris, transport i altres ac-
tivitats. Dona instruccions i pautes de les mesures personals de prevenció a seguir, 
així com de la neteja, desinfecció i ventilació dels espais. També determinen com ha 
d’elaborar-se el Pla d’organització del centre, el pla de neteja i ventilació del centre 
i el protocol a seguir en cas de detecció d’algun cas amb símptomes susceptibles de 
ser compatible amb Covid-19. I per últim, determina les mesures específiques per a 
ensenyaments que per les seves característiques així ho requereixin.

Aquest document complementa les Instruccions per al curs 2020-2021 dels cen-
tres educatius de Catalunya de caire general i referides a l’àmbit pedagògic.

Annex, us trameto, les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius 
de Catalunya, i el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el 
marc de la pandèmia.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

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

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura dels 
centres educatius a les famílies per a recollir els llibres de text i el 
material didàctic
314-07748/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07747/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que 
els centres educatius acullin infants i adolescents perquè facin 
tasques educatives que no són possibles en llur domicili familiar
314-07749/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07747/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de donar 
suport docent als infants i adolescents que facin tasques educatives 
en un centre educatiu en cas que no les puguin fer en llur domicili 
familiar
314-07750/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07747/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització del 
retorn a les aules aquest curs
314-07751/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07751/12, 
314-07752/12, 314-07753/12, 314-07755/12, 314-07758/12, 314-07759/12, 314-
007760/12, 314-0761/12 i 314-07942/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
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conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Departament d’Educació, com a impulsor del Pacte contra la segregació es-
colar juntament amb el Síndic de Greuges, està Totalment compromès en el seu 
compliment i en la lluita contra la segregació escolar. En aquest sentit, el projecte 
de Decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en 
els centres del Servei d’Educació de Catalunya que s’està tramitant des del Departa-
ment d’Educació incorpora les propostes del Pacte relatives a l’admissió d’alumnat i 
a la programació de l’oferta educativa.

El 13 de juliol es va reunir la Comissió de Seguiment del Pacte contra la Segre-
gació Escolar, presidida pel Síndic de Greuges juntament amb el Conseller d’Edu-
cació, per treballar sobre els següents punts:

– La recollida d’indicadors per valorar el nivell de desplegament de les mesures 
establertes en els àmbits en els que s’agrupen les accions del Pacte.

– El nivell de compliment del calendari inicial.
– La recollida de les propostes plantejades en els diferents informes sobre l’im-

pacte de l’emergència de la Covid 19 en l’àmbit educatiu.
El Departament d’Educació impulsa, des del curs 2004-2005, els plans educa-

tius d’entorn. Aquest projecte de corresponsabilitat entre el Departament i els ajun-
taments té, com a finalitat principal, contribuir a l’èxit educatiu de tot l’alumnat i, 
de manera molt especial, a l’alumnat més fràgil i vulnerable. Especialment en el cas 
d’aquests alumnes, la situació d’emergència social pot haver comportat dificultats en 
l’accés i desenvolupament de les propostes educatives fetes per l’escola, dificultats 
que, en molts casos, s’hauran afegit a dificultats socioeducatives prèvies.

Ara més que mai, des de l’eficàcia i la coherència de l’acció comunitària, cal 
desenvolupar una proposta educativa d’acompanyament i orientació personalitzada 
en el procés d’aprenentatge en un context d’equitat, qualitat i accessibilitat per a tot 
l’alumnat que posi especial atenció a l’alumnat i les famílies que es troben en situa-
ció de vulnerabilitat social.

Des dels plans educatius d’entorn, en l’actual context d’emergència social i edu-
cativa, es veu la necessitat d’abocar esforços i recursos en aquelles accions que po-
den contribuir, de forma més específica, a l’assoliment de l’èxit educatiu i escolar 
de tot l’alumnat.

En aquest sentit, i d’acord amb el pressupost de la Generalitat per a l’any 2020 
aprovat pel Parlament el passat mes d’abril, es van preveure les següents accions per 
al proper curs 2020-2021: 

Actuacions previstes curs 2020/2021 Dotacions

Manteniment dels 129 PEE existents. 762.000,00 €
Dotació de tècnics d’integració social (TIS) a tots els centres 
participants en el programa d’innovació PEE 0-20.

915.011,20 €

Dotació d’un ALIC per a cada municipi que desenvolupa el pilotatge 
del PEE 0-20.

186.770,00 €

Dotació d’un orientador per a cada municipi que desenvolupa el 
pilotatge del PEE 0-20.

186.770,00 €

Dotació específica addicional per a tallers de reforç escolar adreçats 
a joves de 16-20 I tallers d’acció tutorial compartida en municipis 
que desenvolupen el pilotatge del PEE 0-20

28.500,00 €

Suport a la proposta del passaport EDUNAUTA com a eina per 
facilitar l’accés a activitats d’aprenentatge en l’àmbit no formal i la 
connexió d’aprenentatges lectius I no lectius.

70.000,00 €

Dotació de tècnics d’integració social (TIS) als centres de secundària 
de màxima complexitat que no disposin d’aquest recurs.

257.346,90 €

Tallers diversificats de suport i reforç educatiu en horari extraescolar 
en centres de màxima complexitat

153.000,00 €

Total 2.559.398,10 €
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Des del Departament d’Educació s’està valorant la possibilitat d’incorporar nous 
Plans Educatius d’Entorn en aquells municipis que compten amb centres de màxi-
ma complexitat.

Els recursos emprats durant el curs 2019/2020 han estat els següents: 

Actuacions curs 2019-2020 Dotacions

Manteniment dels 129 PEE existents. 761.600,00 €
Dotació de tècnics d’integració social (TIS) a tots els centres 
participants en el programa d’innovació PEE 0-20.

915.011,20 €

Dotació d’un ALIC per a cada municipi que desenvolupa el pilotatge 
del PEE 0-20.

186.770,00 €

Dotació d’un orientador per a cada municipi que desenvolupa el 
pilotatge del PEE 0-20.

186.770,00 €

Dotació específica addicional per a tallers de reforç escolar adreçats 
a joves de 16-20 I tallers d’acció tutorial compartida en municipis 
que desenvolupen el pilotatge del PEE 0-20.

28,500,00 €

Tallers diversificats de suport i reforç educatiu en horari extraescolar 
en centres de màxima complexitat

153,000,00 €

Total 2.050.151,20 €

Per altra banda, des del projecte de Promoció escolar del Poble gitano, emmarcat 
dins els Plans Educatius d’Entorn, que s’està desenvolupament des del curs 2008-
2009, es promouen els objectius d’aconseguir l’escolarització plena de l’alumnat  
gitano a Catalunya, contribuir a l’èxit escolar i promoció sociolaboral i actuació pre-
coç contra l’absentisme escolar.

La dotació pressupostària pel Projecte de Promoció escolar per al curs 2019/2020 
ha estat d’un Total de 112.500 € i s’està valorant l’ampliació significativa de zones i 
dotacions per al curs 2020/2021.

Per pal·liar les desigualtats i la segregació escolar arran de la crisis sanitària oca-
sionada per la Covid-19, el Departament d’Educació aplicarà el curs 2020/2021 el 
Pla de Millora d’Oportunitats Educatives com a eina per a dotar de recursos extra-
ordinaris dels centres de més elevada complexitat educativa, públics i privats con-
certats, amb la finalitat de reforçar-los perquè puguin fer front amb més capacitat 
a l’increment de necessitats i de desigualtats amb què es trobaran en el nou curs 
escolar com a conseqüència del tancament dels centres des del passat 13 de març.

Tanmateix, algunes de les mesures previstes al Pla no es limiten als centres d’ele-
vada complexitat, sinó que van destinades a la Totalitat de l’alumnat més vulnerable.

Juntament amb el Pla de Millora, el Departament aplicarà el Pla Digital d’Edu-
cació de Catalunya, que és l’eina amb la qual es fa front a la bretxa digital. També 
aportarà recursos extraordinaris per al desplegament de l’escola inclusiva.

Les mesures previstes s’agrupen en 4 àmbits:

Àmbit 1. Reducció de les barreres econòmiques:
– Mesura 1. Accés equitatiu a les sortides i colònies escolars.
– Mesura 2. Gratuïtat dels materials escolars.
– Mesura 3. Accés equitatiu a les activitats complementàries.

Àmbit 2. Acompanyament, motivació i suport a l’alumnat i suport a l’acció edu-
cativa:

– Mesura 4. Acompanyament educatiu i emocional i dinamització del temps no 
lectiu (contractació de monitors).

– Mesura 5. Programes de mentoria amb alumnat universitari Acompanyament 
educatiu i emocional i dinamització del temps no lectiu voluntari.

– Mesura 6. Ampliació del Projecte Promoció Escolar (contracció de nous pro-
motors/es escolars)

– Mesura 7. Increment dels tallers d’estudi assistit i dels tallers de suport escolar 
i diversificats.

– Mesura 8. Acollida i retrobament de l’alumnat.
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– Mesura 9. Reforç de l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials 
(increment de les hores de monitors/es i vetlladors/es).

– Mesura 10. Reforç del personal de suport a la docència (contractació de perso-
nal tècnic d’integració social i d’educadors/es socials).

– Mesura 11. Reforç de l’acollida de l’alumnat nouvingut (increment de professo-
rat per a les aules d’acollida al centres públics i concertats).

Àmbit 3. Acompanyament, implicació i participació de les famílies:
– Mesura 12. Capacitació parental, amb especial atenció al coneixement del ca-

talà i a l’alfabetització digital.
– Mesura 13. Dinamització de les AMPA de centres ubicats en entorns socioeco-

nòmics desafavorits.
– Mesura 14. Millora de la comunicació famílies-escola.
– Mesura 15. Suport a les federacions d’associacions de famílies d’alumnes.

Àmbit 4. Acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà de 
l’escola:

– Mesura 16. Ampliació dels Plans Educatius d’Entorn.
– Mesura 17. Reforç del lideratge i la coordinació dels plans educatius d’entorn.
– Mesura 18. Actuacions comunitàries contra l’abandonament escolar.
– Mesura 19. Orientació d’àmbit comunitari.
– Mesura 20. Oportunitats educatives més enllà de l’escola (increment de les do-

tacions dels plans d’entorn per a la realització d’activitats extraescolars).
A més d’aquestes mesures exposades, el Pla d’Educació Digital per a Catalunya 

2020-2023 presentat pel Departament d’Educació, en el marc de la XII Legislatura, 
té per objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els 
ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat caracterit-
zada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnolo-
gies. L’emergència educativa actual, generada per la crisis sanitària de la Covid-19, 
i l’escletxa digital existent, demostren que la necessitat d’un model de transformació 
digital metodològica, acompanyada de continguts, recursos i connectivitat.

Amb el Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023 es vol situar Catalunya 
com un país capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia per l’èxit educatiu i social, 
alhora que es millora la competència digital de tot l’alumnat, el professorat i els cen-
tres educatius en el marc de la transformació educativa. Aquest pla dona resposta des 
de l’escola als grans reptes socials i tecnològics de la societat actual, amb un impacte 
en un Total de 1.597.801 alumnes, 115.565 docents i 3.810 centres públics.

Els objectius del Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023, són els se-
güents:

− Assegurar que l’alumnat de Catalunya sigui digitalment competent en acabar 
l’ensenyament obligatori.

− Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent 
entesa com una competència clau del S. xxi

− Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin 
l’aprenentatge en el marc de la transformació educativa.

També us informo que en el marc del Pla d’Educació Digital per a Catalunya 
2020-2023 està prevista una dotació d’equipaments per a l’alumnat, el personal do-
cent i els centres educatius. Des del Departament d’Educació s’estan recollint les 
informacions necessàries per poder passar a la contractació i lliurament dels dis-
positius, amb la màxima celeritat possible. No obstant, les dificultats d’aprovisiona-
ment i l’alta demanda d’equipaments a nivell mundial influiran en els terminis de 
lliurament.

Barcelona, 23 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del 
Govern sobre la posada en pràctica del Pacte contra la segregació 
escolar
314-07752/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07751/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
concretes del Pacte contra la segregació escolar que té previst 
desplegar el proper curs
314-07753/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07751/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria per 
a les properes setmanes de la Comissió de Seguiment del Pacte 
contra la Segregació Escolar arran de la Covid-19
314-07755/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07751/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reorganització 
que el Departament d’Educació farà del curs 2020-2021
314-07756/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07756/12 us in-
formo del següent:

El passat 2 de juliol de 2020, es va produir la compareixença del conseller d’Edu-
cació davant la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya, per informar so-
bre les mesures previstes amb vista al retorn als centres educatius, a les activitats 
d’educació en el lleure i al curs 2020-2021. I sobre les actuacions i els plans del Go-
vern per a garantir el dret a l’educació durant la pandèmia i l’inici dels curs escolar.
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La transcripció de la sessió número 29 de la Comissió d’Educació es pot consul-
tar en el següent enllaç:

https://www.parlament.cat/document/trancripcio/94397856.pdf
Les mesures que es van avançar en el decurs de la compareixença s’han presentat 

posteriorment en diferents rodes de premsa. La primera, el passat 14 de juliol en què 
es van explicar les 8.258 noves contractacions de personal docent i no docent per al 
proper curs. Podeu consultar la roda de premsa al següent enllaç: Contractacions de 
personal docent i no docent. Curs 2020-2021.

Així mateix, el Conseller d’Educació va informar el 21 de juliol de 2020 en roda 
de premsa sobre el Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023 i les noves 
construccions escolars. La roda de premsa es pot consultar en el següent enllaç: Noves 
construccions i Pla d’Educació Digital.

Finalment, el dia 27 de juliol s’ha presentat en roda de premsa el Pla de Millora 
d’Oportunitats Educatives per al curs 2020-2021 adreçat als centres amb complexi-
tat educativa, amb un finançament de 48.050.188,6 euros, en el marc de les mesures 
adoptades pel Departament d’Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la 
Covid-19, que es pot consultar en el següent enllaç: Pla de Millora d’Oportunitats 
Educatives per al curs 2020-2021.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la globalització 
curricular en el primer curs d’educació secundària obligatòria
314-07757/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07757/12 us in-
formo del següent: 

El Departament d’Educació promou des de fa temps la globalització curricular 
tant en els ensenyaments d’educació primària com en els ensenyaments d’educació 
secundària obligatòria.

El disseny curricular dels ensenyaments obligatoris a Catalunya contempla i afa-
voreix l’ús de metodologies globalitzadores com l’aprenentatge basat en problemes, 
el treball cooperatiu i el treball per projectes, preparant l’alumnat per actuar de ma-
nera eficaç en els diferents àmbits vitals, com a éssers individuals i com a membres 
d’una societat.

En aplicació de l’autonomia de centre, el personal docent de cada centre educatiu 
programa per competències amb aquestes metodologies actives, que contribueixen  
a propiciar persones autònomes, capaces d’aprendre d’una manera personal i inde-
pendent i a relacionar-se amb els altres i l’entorn.

Des del Departament d’Educació es porta a terme l’acreditació de perfils profes-
sionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol 
situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal 
interí docent del Departament (amb serveis prestats). Entre els perfils professionals 
hi ha el perfil de Metodologies amb enfocament globalitzat. Els descriptors d’aquest 
perfil són prou transparents per a la promoció dels ensenyaments globalitzats en el 
sistema educatiu de Catalunya: 

https://www.parlament.cat/document/trancripcio/94397856.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KdCIooGhYZ8
https://www.youtube.com/watch?v=KdCIooGhYZ8
https://www.youtube.com/watch?v=7RS3qIjwTy4
https://www.youtube.com/watch?v=7RS3qIjwTy4
https://www.youtube.com/watch?v=KaYVWAUqK-8
https://www.youtube.com/watch?v=KaYVWAUqK-8
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– Marc teòric sobre l’aprenentatge holístic mitjançant la integració de continguts 
procedents de diferents àmbits i àrees de coneixement.

– Aprenentatge globalitzat dels continguts de manera contextualitzada, conscient 
i raonada mitjançant estratègies metodològiques.

– Ús de metodologies globalitzadores: treball per projectes, aprenentatge basat 
en problemes, aprenentatge i servei, treball cooperatiu, recerques experimentals i 
investigacions, ambients.

– Criteris i estratègies per dissenyar i utilitzar a l’aula els diferents aspectes me-
todològics que afavoreixen un correcte assoliment de competències en el marc d’un 
sistema inclusiu.

– Disseny de seqüències didàctiques que integrin els principis psicopedagò-
gics de l’aprenentatge significatiu i contemplin la funcionalitat de les competències: 
l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge implicat en allò que aprèn i en 
com ho aprèn.

– Aprenentatge dialògic des d’un enfocament pedagògic que permeti als estu-
diants explorar, discutir i construir conceptes, habilitats i actituds per establir rela-
cions de manera significativa interdisciplinàriament utilitzant contextos que impli-
quin situacions problematitzades del món real.

– Disseny de contextos que plantegin a l’alumne un desafiament amb capacitat 
de decidir i espais per dirigir la seva indagació.

– Aprenentatge individual i aprenentatge entre iguals per afavorir el procés edu-
catiu.

– Avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb una visió globalit-
zada centrada en l’adquisició i la consolidació de les competències.

– Organització i gestió de l’aula: motivació, seqüències didàctiques, recursos i 
materials, organització social, temporització, relacions interactives i avaluació.

– Definició de criteris per concretar les dimensions, les competències, els contin-
guts i els criteris d’avaluació establerts en els treballs per projectes o en altres meto-
dologies globalitzadores de cada curs escolar.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures i els 
recursos adreçats als alumnes més vulnerables que es posaran en 
pràctica el curs que ve per a assolir competències bàsiques
314-07758/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07751/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
s’han de prendre perquè tots els alumnes puguin tenir accés a 
Internet i disposar dels dispositius necessaris
314-07759/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07751/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç dels plans 
digitals dels centres educatius i de la capacitat digital dels docents
314-07760/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07751/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevenció de 
l’augment de l’abandonament escolar prematur com a conseqüència 
del tancament de les escoles
314-07761/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07751/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment 
del Departament d’Educació amb relació al funcionament de les 
direccions de serveis territorials durant el confinament
314-07762/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentària 314-07762/12, 314-
08101/12 i 314-08102/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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Els serveis territorials del Departament d’Educació s’han mantingut actius du-
rant tot el període de confinament, intensificant la seva feina en molts àmbits d’ac-
tuació i adaptant ràpidament les dinàmiques de treball a la nova situació d’escenari 
laboral telemàtic. Concretament, els directors de Serveis Territorials del Departa-
ment d’Educació han respost amb la màxima professionalitat, demostrant una gran 
capacitat de treball a l’hora d’executar les directius del Departament en els diferents 
territoris en moments especialment difícils i exercint de pont amb la comunitat edu-
cativa i el món local.

Des de l’inici del confinament i fins a final del curs 2019-20 els serveis territo-
rials del Departament d’Educació han participat a 1306 reunions, més enllà de totes 
aquelles des coordinació interna amb les diferents àrees del Departament d’Educa-
ció i altres departaments del govern de la Generalitat.

Els directors dels serveis territorials, com a representants del Departament 
d’Educació, estan qualificats per resoldre dubtes dels diferents membres de la so-
cietat i la comunitat educativa relativa a les competències del Departament. És en 
aquest context que cada servei territorial ha adoptat noves fórmules de comunicació 
i participació, adaptant i promovent noves eines telemàtiques. Així, per exemple, el 
passat 8 de maig el director de SSTT d’Educació a Tarragona va participar en una 
trobada virtual a través de les xarxes, un acte públic i obert a tothom, que a més es 
va anunciar públicament a xarxes i mitjans:

https://lafurapenedes.cat/acte/facebook-live-sobre-educacio-a-carrec-de-je-
an-marc-segarra-director-dels-serveis-territorials-del-departament-densenyament/

El vídeo de la trobada es pot consultar encara avui a les xarxes socials.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

https://lafurapenedes.cat/acte/facebook-live-sobre-educacio-a-carrec-de-jean-marc-segarra-director-dels-serveis-territorials-del-departament-densenyament/
https://lafurapenedes.cat/acte/facebook-live-sobre-educacio-a-carrec-de-jean-marc-segarra-director-dels-serveis-territorials-del-departament-densenyament/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació per al 
curs que ve de l’horari dels professors de primària i secundària tal 
com es va aprovar en el Projecte de pressupostos del 2020
314-07763/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07763/12 us in-
formo del següent:

La reducció de l’horari de permanència del professorat de secundària a vint-i-
quatre hores setmanals s’aplicarà a partir de l’1 de setembre de 2020.

Qualsevol altra recuperació progressiva de les condicions laborals anteriors a 
l’any 2012, entre les quals es troben les recuperacions de l’horari, s’han de concretar 
d’acord amb el que disposa l’article 172.4 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de me-
sures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost 
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient:

«4. S’afegeix una disposició addicional, la trenta-unena, a la Llei 12/2009, amb 
el text següent:

«Disposició addicional trenta-unena. Condicions laborals del personal adscrit 
al Departament d’Ensenyament

»1. El Govern ha d’establir, en el marc de la negociació de les condicions la-
borals del personal adscrit al Departament d’Ensenyament, els criteris per a la 
recuperació progressiva de les condicions laborals anteriors a l’any 2012 i, priori-
tàriament, les relatives a la jubilació parcial dels docents en pagament delegat, el 
restabliment de l’horari lectiu de primària i secundària, la recuperació de l’horari 
de permanència de secundària, la conversió dels terços en mitges jornades, la re-
ducció de dues hores lectives a majors de 55 anys, l’increment del personal de suport 
educatiu per a atendre la diversitat, la incorporació de tècnics d’educació infantil 
(TEI) a totes les aules de P3 i el reconeixement dels estadis de promoció docent.»

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recàrrega de les 
targetes moneder més enllà del final de curs per als alumnes amb 
beca i que requereixen acompanyament i reforç educatiu
314-07764/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07764/12 us 
informo del següent:

Els ajuts de menjador són ajuts per cobrir Totalment o parcialment el preu del 
menú en els menjadors escolars dels centres sostinguts amb fons públics. Per això, 
les diverses convocatòries dels consells comarcals, mitjançant els quals s’atorguen 
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aquests ajuts, es vinculen a l’ús efectiu del menjador escolar durant el curs escolar 
per al qual s’atorguen. Per tant, d’acord amb les convocatòries no és possible atorgar 
aquests ajuts fora del curs escolar i sense cap vinculació amb la prestació del servei 
de menjador escolar.

Tanmateix, per tal de garantir el dret a l’alimentació dels menors beneficiaris 
d’aquests ajuts per al curs escolar 2019/2020 durant el període en què els centres 
educatius (i en conseqüència, els menjadors escolars) romanguin tancats a conse-
qüència de la pandèmia per Covid-19, l’article 8 del Reial Decret llei 7/2020 (que 
és una norma amb rang legal) disposa que aquests menors hauran de rebre, durant 
aquest període i només durant aquest període, la prestació directa dels aliments o 
una prestació econòmica.

Des del Departament d’Educació s’ha donat compliment a l’esmentat acord mit-
jançant el sistema de targetes de prepagament, que s’han carregat amb un import de 
4 euros diaris (per cada dia lectiu, inclosos els de vacances de Setmana Santa) des 
del 13 de març fins al 19 de juny (dia de finalització del curs escolar), amb un import 
Total de 40.602.080 euros.

Un cop finalitzat el curs escolar, el Govern de la Generalitat, a través del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies, garanteix el pagament dels imports 
destinats pels Ajuntaments a ajuts d’urgència social per assegurar el dret a l’alimen-
tació dels infants en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, es destinaran fons 
addicionals de contingència a incrementar els recursos assignats als ens locals per 
tal que quedi cobert l’increment d’ajuts que atorguin els Ajuntaments amb aquesta 
finalitat.

Barcelona, 1 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de fer 
la preinscripció i matrícula per al curs que ve telemàticament
314-07766/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07766/12, 
314-07767/12, 314-08103/12, 314-08104/12 i 314-08108/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisis.

Des del Departament d’Educació, com a prevenció davant el coronavirus, es va 
promoure la preinscripció telemàtica, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. La 
preinscripció telemàtica es va realitzar entre el 13 i el 22 de maig.

Enguany es va eliminar la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació 
en paper al centre, i va quedar substituïda per l’ús del formulari telemàtic i per l’en-
viament de la documentació necessària –escanejada o fotografiada– mitjançant un 
correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Aquelles famílies que no disposaven dels mitjans per dur a terme el procediment 
telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, van poder lliurar les seves sol·lici-

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
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tuds de forma presencial. La preinscripció presencial es va realitzar a partir del 19 
de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, les famílies havien de demanar cita 
prèvia al centre escollit en primera opció ja fos per telèfon o a través d’Internet.

Pel que fa al servei de cita prèvia, va estar accessible des dels webs de cadascun 
dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 hores del dia. 
Cada centre va determinar el seu horari d’atenció al públic, segons les necessitats. 
És per això que els webs dels centres, en un lloc visible, van incloure la informació 
sobre l’horari, correu electrònic, telèfon, així com l’eina de cita prèvia.

Les famílies que van fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, podien 
trobar a les webs dels centres la informació necessària per efectuar el tràmit amb 
Total garantia de salut i seguretat. Des dels centres es va informar sobre com es fa-
ria l’atenció presencial:

– Al centre hi havia d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gesti-
ons (preferiblement, una sola persona).

– Calia portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, a ser pos-
sible, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre fes emplenar les 
sol·licitud en paper, es recomanava portar un bolígraf propi.

– Recomanació de portar mascareta i guants
– En el cas de persones de grups d’especial vulnerabilitat, en període de confina-

ment, o que presentin símptomes, se’ls demanava que no hi anessin i autoritzessin 
per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

D’altra banda, es va establir la neteja diària dels espais i la ventilació periòdica 
de les instal·lacions. A més, es van instal·lar mampares de protecció per als treballa-
dors i, quan això no va ser possible, es va garantir al màxim la protecció individual 
dels treballadors i treballadores amb l’ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles 
protectores facials i de guants per al personal que es va encarregar de l’atenció al 
públic, així com de gel hidroalcohòlic.

En la resposta a les iniciatives parlamentàries 314-07926/12, 314-07944/12, 314-
08105/12, 314-08107/12, 314-08106/12 i 314-08109/12, es va informar del següent:

«Des del Departament d’Educació, durant el procés de preinscripció i admissió, 
es va fer arribar als centres públics que hi van participar el següent material:

– Mampares
– Pantalles de protecció facial
– Capses de guants
– Capses de mascaretes quirúrgiques
– Gel hidroalcohòlic
Les quantitats d’aquests materials es van dimensionar en funció de les sol·lici-

tuds que els centres havien rebut els darrers cursos. El material es va distribuir a 
través d’una empresa de logística (Envialia) que ho va lliurar a cada centre. Per ga-
rantir que tothom ho rebia, en alguns territoris es van establir punts de recollida per 
assegurar-ho i resoldre possibles incidències, ja que la distribució es va fer en un 
temps molt limitat i en unes circumstàncies excepcionals.

El dia 19 de maig, dia en que es va iniciar el procés de preinscripció presencial, 
tots els centres públics disposaven del material de seguretat..

D’altra banda, en el cas dels centres concertats i privats és la titularitat del cen-
tre qui és responsable de garantir la seguretat dels seus treballadors. Tot i així, des 
del Departament d’Educació es va fer un increment de les despeses generals per 
 poder garantir que aquests centres podien lliurar al seu personal el material de pro-
tecció necessari per al procés de preinscripció i matrícula.

Pel que fa a la reobertura dels centres i el retorn de l’alumnat a les aules, des del 
Departament d’Educació es facilitarà als centres públics el material de protecció i 
prevenció següent:

– Capses de mascaretes quirúrgiques
– Gel hidroalcohòlic
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– Capses de guants
Als centres d’educació especial i a les llars d’infants a més del material de pre-

venció específic se’ls lliurarà, de manera addicional, pantalles facials.
El Departament d’Educació, seguint les instruccions generals de la Subdirec-

ció General de Seguretat i Salut, ha incorporat a les instruccions d’obertura dels 
centres educatius la informació corresponent al procediment de neteja i desinfecció 
corresponents.

El manteniment, neteja, subministrament i vigilància dels centres educatius de 
titularitat municipal és competència dels ens municipals corresponents.»

Us trameto, en annex, la relació amb els contractes de subministrament de mate-
rial de protecció Covid del 19 al 3 de juny de 2020, i la relació d’expedients trami-
tats per al subministrament de material per a la protecció del Covid-19 amb destina-
ció als centres docents públics.

Des del Departament d’Educació no s’ha formalitzat cap contracte de compra de 
mascaretes a l’empresa MaskCat.

Des del Departament de Salut es determina a qui cal realitzar les proves per a 
la diagnosi de la Covid-19, i no està previst que es facin tests de manera sistemàtica 
a cap col·lectiu del Departament d’Educació. Actualment des del Departament de 
Salut es realitzen les proves PCR de detecció de la Covid-19 com a suport per a la 
diagnosi de persones amb símptomes d’infecció, i sempre sota criteri dels profes-
sionals sanitaris.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
les mesures sanitàries per a evitar contagis de Covid-19 durant les 
matriculacions presencials
314-07767/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07766/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics propis que destina a la lluita contra la violència masclista 
a Lleida
314-07786/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-07786/12 juntament amb les: 314-07787/12 i 314-07788/12.
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Els recursos econòmics propis que la Generalitat ha previst destinar en 2020 a 
la lluita contra la violència masclista a la demarcació de Lleida són 775.509,72 €.

Els recursos econòmics provinent del Pacte d’Estat contra la violència de gènere 
que es destinen en 2020 a la lluita contra la violència masclista a Lleida no estan de-
terminats, atès que part d’ells s’assignen a través de convocatòries de subvencions de 
concurrència pública.

A la demarcació de Lleida hi ha actualment dos SIE, un a l’Alt Pirineu-Aran un 
altre al Segrià. L’increment previst d’aquest servei en 2020 es decidirà atenent a cri-
teris de població. A principi de 2020, la ràtio a Catalunya és de 298.982 dones per 
cada SIE i la de la demarcació de Lleida és de 106.285 dones per cada SIE.

Barcelona, 8 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics del Pacte d’estat contra la violència de gènere que 
destina a la lluita contra la violència masclista a Lleida
314-07787/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07786/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
serveis d’intervenció especialitzada que hi ha a Lleida
314-07788/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07786/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió del 
Govern d’Espanya d’impedir que jornalers d’altres comunitats 
autònomes es desplacin per a treballar en la recollida de la fruita 
d’os
314-07809/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07809/12, 314-
07810/12, 314-07811/12, 314-07984/12, 314-07985/12, 314-07986/12, 314-07998/12, 
314-07999/12, 314-08000/12, 314-08001/12, 314-08002/12, i 314-08003/12; atès 
que les iniciatives es refereixen a un mateix assumpte i, per consegüent, a informa-
cions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable, es considera 
convenient respondre-les de manera conjunta per tal de facilitar-ne l’elaboració, us 
informo del següent:

En primer lloc, i en relació amb les preguntes 314-07809/12 i 314-07810/12, el 
Govern de la Generalitat considera que, a la pràctica, no s’ha produït cap bloqueig 
de desplaçament de jornalers provinent d’altres comunitats autònomes malgrat haver 
estat anunciat. Malauradament, una bona part de les persones desplaçades amb l’ob-
jectiu de treballar en la campanya de la recollida de la fruita no ho poden fer perquè 
no estan en possessió de la corresponent autorització administrativa ja que es tracta 
de persones estrangeres en situació irregular.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat ha instat en repetides ocasions al 
Govern de l’Estat espanyol a portar a terme una regularització dels temporers sense 
papers els quals any rere any i es veuen abocats a manifestes situacions de vulnera-
bilitat. Aquesta omissió de responsabilitat per part de l’Estat espanyol contribueix a 
situar moltes d’aquestes persones que podrien treballar, d’acord a les necessitats de 
mà d’obra existent, a l’abisme de la marginalitat i l’exclusió social.

En segon lloc, referent a la pregunta 314-07811/12, tal i com es va anunciar en el 
marc de la Fruit Logística a Berlin, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació (DARP) ha complert amb les mesures anunciades i relacionades amb 
garantir la liquiditat a productors de fruita dolça. En aquest sentit, el DARP ha posat 
a disposició del sector una línia de crèdits per a circulants, amb l’Institut Català de 
Finances (ICF), amb una quantia d’entre 5.000 i 60.000€ per expedient, fins a cinc 
anys, amb dos anys de carència. El DARP assumirà el 80% del risc.

L’import final no es pot determinar ja que dependrà del nombre de persones sol-
licitants que optin per acollir-s’hi. Inicialment s’havia previst una quantitat màxima 
de 35.000€ però, finalment, s’ha aconseguit ampliar-la fins a un màxim de 60.000€. 
El termini per presentar les sol·licituds no s’esgota, i fins a principis del mes de ju-
liol, s’han presentat 80 sol·licituds

Aquesta línia de crèdits ha de servir per facilitar liquiditat a les explotacions 
perquè facin ús de l’ajuda per fer front a les despeses derivades de la seva activitat. 
L’objectiu és, entre d’altres, el d’assegurar la seva viabilitat després d’un període de 
liquidacions insuficients per cobrir els costos de producció.

En tercer lloc, pel que fa a les preguntes parlamentàries 314-07984/12, 314-
07985/12 i 314-07986/12, referent a la pregunta parlamentària 314-07984/12, el Cos 
d’Agents Rurals des de la declaració de l’estat d’alarma ha continuat portant a terme 
les seves funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió al medi natural 
en les matèries de la seva competència. Així s’han realitzat les següents inspeccions 
a les comarques de la província de Lleida: 
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Inspeccions CAR a Lleida durant l’estat d’alarma

Regió Comarca Total

Alt Pirineu Alt Urgell 286

Alt Pirineu Alta Ribagorça 221

Alt Pirineu Cerdanya 135

Alt Pirineu Pallars Jussà 313

Alt Pirineu Pallars Sobirà 190

Lleida El Segrià 145

Lleida La Noguera 349

Lleida La Segarra 114

Lleida Les Garrigues 237

Lleida L’Urgell 90

Lleida Pla d’Urgell 33

Total 2.184

Pel que fa a la pregunta parlamentària 314-07985/12, durant l’exercici d’aquestes 
funcions s’ha detectat la presencia de persones que no havien respectat les limita-
cions a la lliure circulació establertes al Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel 
qual es declara l’estat d’alarma. Del resultat d’aquestes inspeccions s’han aixecat les 
següents actes de denúncia: 

Denúncies del CAR per incompliments durant 
el període de l’estat d’alarma a la província de 
Lleida

Comarca Total

Alt Urgell 8
Alta Ribagorça 2

Cerdanya 14

El Segrià 14

L’Urgell 2

La Noguera 44

Les Garrigues 2

Pallars Jussà 8

Pla d’Urgell 2

Val d’Aran 6

Total 102

Finalment, i relacionat amb la pregunta 314-07986/12, el Cos d’Agents Rurals 
durant d’alarma ha portat a terme tasques de desinfecció d’espais urbans a requeri-
ment dels Ajuntaments i/o Consells Comarcals a 9 municipis de la província de 
Lleida, amb la col·laboració del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals 
(GEPIF).

Municipis de Lleida on s’han fet desinfeccions  
a sol·licitud d’ajuntaments i Consells Comarcals

Àger 22/03/2020
La Pobla 
de Segur 27/03/2020 03/04/2020 09/04/2020
La Seu
d’Urgell 27/03/2020
Sort 03/04/2020 09/04/2020 17/04/2020 30/04/2020
Montardit
Tremp 30/04/2020
Aransís 17/04/2020
Sant 
Joan de 
Vilafrescal 17/04/2020
Llavorsí 30/04/2020
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En quart lloc, pel que fa a la pregunta 314-07998/12, el Govern va aprovar els 
mecanismes que permeten impulsar i coordinar la campanya de la fruita d’aquest 
any en el context de l’emergència sanitària de la Covid-19. L’objectiu era i segueix 
sent garantir la protecció de la salut de totes les persones que intervenen en el sis-
tema de producció, manipulació i transport de la matèria primera i elaborada des 
de la finca a l’agroindústria. I, alhora, garantir la producció en quantitat, qualitat i 
seguretat dels aliments, de manera que s’asseguri el proveïment de la població i del 
conjunt de les indústries agràries que en depenen.

En aquest sentit, ja fa molts mesos que el Govern de la Generalitat i la resta 
d’agents implicats del sector treballen intensament amb contactes constants entre 
les parts. És en el marc de la Comissió de Coordinació de la Campanya Agrària 
2020, liderada per la Delegació Territorial del Govern a Lleida, que va publicar-se 
el document de «Recomanacions d’actuació davant el risc Covid-19 en activitats i 
empreses agràries». Aquest document, aprovat el passat 29 de maig i elaborat en el 
marc de l’esmentada Comissió on hi intervenen els diversos agents implicats en la 
campanya agrària, des de les organitzacions agràries, les organitzacions empresa-
rials, els sindicats o els ajuntaments dels municipis afectats; conté les mesures per 
garantir la seguretat en la campanya de la fruita. El Govern de la Generalitat va do-
nar-li validesa el 5 de maig.

És imprescindible recordar que el sector agroalimentari està actuant d’acord al 
contingut d’aquest document i que, en conseqüència, el sector està fent les coses 
bé. A més, aquest document s’actualitza de manera permanent segons les necessi-
tats i oportunitats que es determinin en el seguiment de la campanya, consensuant 
propostes en relació amb criteris o recomanacions de prevenció i d’actuació en el 
context de contenció de la pandèmia. És important recordar que és gràcies a aquest 
protocol exhaustiu que s’estan portant a terme el control dels casos.

Es tracta, per tant, d’un document amb recomanacions referents a mesures de 
seguretat i protecció el qual està en revisió permanent en funció de l’evolució i nova 
informació de la malaltia (Covid‐19) de què es disposi. Així mateix, és important 
recordar que aquest document no modifica ni substitueix cap norma vigent.

En cinquè lloc, referent a la pregunta 314-07999/12, apuntar que el 28 de febrer 
de 2020 es va procedir al pagament de 1.510.150 € corresponents a les arrencades 
de fruiters de pinyol realitzades abans de 15 de maig de 2019.

Els pagament corresponent a les arrencades realitzades fins al 15 de maig de 
2020 es durà a terme de la següent manera: 3,5 M€ a càrrec del pressupost de 2020 
i la resta a càrrec del pressupost de 2021.

En sisè lloc, en relació amb la pregunta 314-08000/12, i amb l’objectiu de ga-
rantir la liquiditat als agricultors, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació (DARP) va posar a disposició del sector, per una banda una línia de 
crèdits per a circulants, la qual ja ha estat descrita per donar resposta a la pregunta 
parlamentària 314-07811/12 d’aquest mateix document.

Així mateix, és interessant recordar en aquesta resposta que el DARP ha publicat 
la Resolució ARP/1634/2020, de 6 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts cor-
responents a les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la 
pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de 
comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19 (ref. BDNS 
514702). Els productors que vulguin acollir-s’hi podran presentar les corresponents 
sol·licituds en dos períodes de 8 dies, un a mitjans de juliol i un segon al setembre. 
Les sol·licituds seran ateses per ordre cronològic, fins a l’exhauriment del pressupost 
(de 4.000.000 M€), que serà degudament anunciat en la web del DARP.

Aquesta iniciativa impulsada pel DARP té una doble finalitat d’absoluta i ne-
cessària complementarietat. Per una banda, permet que persones productores d’ali-
ments frescos, i per tant també del sector oví i caprí, puguin ser compensades per 
la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals 
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de comercialització com a conseqüència de la crisis sanitària de la Covid-19. I, per 
altra banda, es contribueix a donar resposta a la creixent demanda d’aliments per 
part de les entitats socials, amb un increment d’un 30% superior al mateix període 
de l’any passat, a través de productes frescos, de proximitat i de gran qualitat cedits 
al Banc dels Aliments.

Per altra banda, el sector productor i comercialitzador de flor tallada i planta 
ornamental és un dels sectors agraris més afectat per aquesta crisi de la Covid-19. 
L’Estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat espanyol va obligar a aturar, tot i 
l’oposició del Govern de la Generalitat, tota activitat relacionada amb la floristeria i 
la jardineria, en un moment que coincidia en plena campanya de primavera, quan el 
sector té més feina i majors vendes.

Amb l’objectiu de donar suport al sector, el DARP ha convocat una Ordre d’ajuts 
per a la compensació de les càrregues financeres per operacions de finançament for-
malitzades amb l’Institut Català de Finances (ICF) amb una garantia del 80% del 
capital. En aquest sentit, a data 17 de juliol de 2020 l’ICF ha activat els préstecs per 
facilitar la liquiditat a autònoms i empreses del sector primari que hagin estat afec-
tats per la situació derivada de la Covid-19 i, per tant, ja es poden començar a sol·li-
citar. Les característiques dels préstecs seran les següents:

a) Import del préstec:
– Import mínim: 15.000 €
– Import màxim: 100.000 €
b) Termini: fins a cinc anys, amb fins a un de carència i amortització lineal, per 

mesos vençuts.
c) Interès: Euríbor a 12 mesos + 3 punts de diferencial.
d) Comissions d’obertura: no en té.
e) Tramitació: seran estimables les operacions de finançament dins el tram de 

capital específic establert per als afectats per la manca de liquiditat conseqüència de 
la Covid-19, sector primari, incloses les formalitzades abans de la sol·licitud d’ajut. 
En la Resolució de la convocatòria de l’ajut es determinarà el termini de presentació 
de sol·licituds de préstec.

f) Import de l’ajut: El corresponent a la bonificació dels 3 punts de diferencial del 
tipus d’interès de tot el període de vida del préstec.

Les operacions subvencionades seran per aportar liquiditat al sector pel que es 
finançarà capital circulant. Aquesta injecció de liquiditat permetrà que no es pro-
dueixin abandonaments de l’activitat productiva i aconseguir la viabilitat econòmi-
ca. Els ajuts que s’estableixen en aquesta Ordre es podran acumular a d’altres ajuts 
públics per les mateixes despeses subvencionables, sempre que aquesta acumulació 
no doni lloc a una intensitat superior a l’establerta per a les circumstàncies concretes 
de cada cas per la normativa comunitària.

L’Ordre d’ajuts per a la compensació de les càrregues financeres per operacions 
de finançament formalitzades amb l’ICF, a banda del sector de la flor i la planta or-
namental, també contemplarà ajuts per a altres sectors afectats, com el sector de la 
carn de conill, l’aviram de carn i o les explotacions d’èquids per a oci i entreteni-
ment.

Totes aquestes línies de crèdit per circulant impulsades pel DARP possibiliten 
una injecció de liquiditat que ha de permetre que les explotacions puguin mantenir 
l’activitat productiva i ser viables econòmicament. Això implicarà que no es perdi 
teixit productiu, que es mantinguin els llocs de treball, o que es pugui fer front als 
pagaments a proveïdors, entre d’altres.

En setè lloc, donant resposta a la pregunta 314-08001/12, en el marc de la 
crisi generada per la Covid-19 i d’acord a l’àmbit competencial del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP); s’ha publicat la Resolució 
ARP/1634/2020, de 6 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a 
les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’in-
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gressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercia-
lització com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19 (ref. BDNS 514702).

Les bases reguladores estableixen com a requisits per poder ésser sol·licitant les 
següents casuístiques: haver presentat la DUN; ser productors, cooperatives o socie-
tats agràries de transformació (SAT) de fruita, verdura i hortalisses, llegums, arròs, 
carn de boví, equí, oví-cabrum, conill o aviram, ous, llet i productes làctics frescos, 
mel, oli d’oliva verge o verge extra, transformats de fruita i hortalisses o productes 
elaborats del porc. També, cal tenir la condició de microempresa o pime i haver tin-
gut un decreixement de la facturació i una disminució en el canal de venda habitual 
de com a mínim el 30% durant alguns dels mesos de març a juny d’enguany, o del  
50% en el cas d’entitats sense ànim de lucre, en relació amb el mateix període  
del 2019.

Els productors que vulguin acollir-s’hi podran presentar les corresponents sol·li-
cituds en dos períodes de 8 dies, un a mitjans de juliol i un segon al setembre. Es 
podrà presentar la sol·licitud i la justificació de l’ajut a la vegada de forma telemàti-
ca a través del tramitador d’ajuts i subvencions de la Generalitat en la web tramits.
gencat.cat. Les sol·licituds seran ateses per ordre cronològic, fins a l’exhauriment del 
pressupost (de 4.000.000 M€), que serà degudament anunciat en la web del DARP.

Aquesta iniciativa impulsada pel DARP té una doble finalitat d’absoluta i ne-
cessària complementarietat. Per una banda, permet que persones productores d’ali-
ments frescos, i per tant també del sector oví i caprí, puguin ser compensades per la 
pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de 
comercialització com a conseqüència de la crisis sanitària de la Covid-19. I, per altra 
banda, es contribueix a donar resposta a la creixent demanda d’aliments per part de 
les entitats socials, amb un increment d’un 30% superior al mateix període de l’any 
passat, a través de productes frescos, de proximitat i de gran qualitat cedits al Banc 
dels Aliments.

En vuitè lloc, pel que fa a la pregunta 314-08002/12, el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ofereix la DUN per realitzar les sol-
licituds dels ajuts de la PAC, principalment els ajuts directes i del Contracte Global 
d’Explotació, finançats amb els fons Feaga i Feader de la Política Agrària Comuna 
(PAC) de la Unió Europea. També amb la DUN, i amb l’objectiu de simplificació i 
d’integració de les dades, es realitzen altres tràmits de les explotacions agràries ca-
talanes.

L’any 2019 la DUN va aconseguir transformar-se a un entorn web. Gràcies a 
aquest canvi, la tramitació de les sol·licituds d’ajuts i de la resta de tràmits de la 
DUN no han sofert incidències a conseqüència de l’estat d’alarma per la Covid-19. 
Les Entitats Col·laboradores han fet un gran esforç per a tramitar les DUNs d’aquest 
any, i han estat clau per a què tothom hagi tingut la possibilitat de sol·licitar els ajuts 
de la PAC i la resta de tràmits que integra la declaració.

El termini de presentació es va ampliar un mes durant la pandèmia, i es va fixar 
el 15 de juny com a data límit. Fins el 30 de juny s’han pogut realitzar modificacions 
de les DUNs presentades. Aquest fet ha comportat un lleuger retard en l’inici dels 
controls i ha comportat un canvi en el calendari dels controls.

En aquest sentit el DARP està fent tots els esforços per adaptar-se a les actuals 
limitacions, amb l’objectiu de realitzar el pagament d’una bestreta dels ajuts direc-
tes d’aquesta convocatòria, tan aviat com es verifiquin els requisits. Tanmateix, per 
regulació reglamentària, en cap cas serà abans del 15 d’octubre. En aquesta línia i 
gràcies a la flexibilització i adaptació de la reglamentació comunitària conseqüèn-
cia de la reducció de la mobilitat de les persones en temps de confinament i com a 
mecanisme de prevenció dels contagis, es permet durant la campanya 2020 la utilit-
zació de mitjans de control com el monitoratge (control per satèl·lit) i l’enviament de 
fotografies geoetiquetades (FotoDUN), mitjans pels quals el DARP sempre ha estat 
capdavanter a nivell europeu.
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En novè i últim lloc, en relació amb la pregunta 314-08003/12, en tot moment 
l’objectiu principal ha estat protegir la salut pública i aplicar la normativa que, en 
cada moment, ha anat publicant el Govern espanyol, dins del marc de l’estat d’alar-
ma ocasionat per la Covid-19. En conseqüència, la gestió de la pesca continental es 
va adaptar a aquest context.

A partir de la publicació del RD 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’es-
tat d’alarma per a la gestió ocasionada pel Covid-19, es va prohibir la pesca recreati-
va i esportiva a les aigües continentals de Catalunya. El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va tancar l’emissió dels permisos de pesca 
en les aigües continentals de Catalunya, i va donar instruccions al Cos d’Agents Ru-
rals (CAR) perquè vetllés pel compliment d’aquesta prohibició.

Posteriorment, el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad (PTNN) 
i les Ordres SND/380/2020, de 30 d’abril i SND/388/2020, de 3 de maig, van cons-
tituir el marc normatiu d’aplicació a partir de la seva publicació de les activitats en 
general, entre les quals es trobava la pesca recreativa i l’activitat esportiva.

Tal i com indica el PTNN, el seu objectiu fonamental és aconseguir que, mante-
nint com a referència la protecció de la salut pública, es recuperi poc a poc la vida 
quotidiana i l’activitat econòmica, tot minimitzant el risc que representa l’epidèmia 
per a la salut de la població i evitant que les capacitats del Sistema Nacional de Salut 
es puguin desbordar. És a dir, la màxima seguretat sanitària combinable amb la re-
cuperació del benestar social i econòmic. En el seu Annex II estableix que la pesca 
esportiva no es podrà reprendre fins a la Fase II del Pla.

Per tant, des d’un punt de vista tècnic, d’acord amb l’exposat anteriorment i el 
PTNN, a les aigües continentals la pesca no professional, és a dir, la pesca recreati-
va, en totes les seves modalitats, es va reservar a l’inici de la Fase II del PTNN. Per 
tant i en conseqüència, la pesca recreativa va restar prohibida.

Pel que fa a la pràctica de l’esport professional i als entrenaments per a pescadors 
federats que participessin en competicions, supòsits en els quals es podia entendre 
que era inclosa una part dels pescadors federats catalans, l’Ordre SND/388/2020, de 
3 de maig va establir mesures de flexibilització per aquells esportistes professionals 
i qualificats d’alt nivell, i pels altres esportistes federats que, en raó de la seva parti-
cipació en competicions, havien de realitzar els corresponents entrenaments. A més, 
aclaria que aquesta activitat es podia desenvolupar també en rius, llacs, embassa-
ments o mar. Al mateix temps recordava que, al marge d’aquesta flexibilització per 
motiu esportius, es mantenien les limitacions per raó de lloc (només en el municipi 
on tinguin el seu domicili), en els horaris autoritzats i complint la resta de norma-
tives vigents, així com també estant en possessió de les llicencies, autoritzacions o 
permisos que fossin necessaris en cada cas.

El Consejo Superior de Deportes del Govern espanyol va publicar una Resolució 
on aprovava el protocol i va aclarir que tots els esportistes federats es trobaven dins 
de la situació a que fa referència l’Ordre sobre flexibilització de les restriccions pels 
esportistes federats. Per tant, la màxima autoritat esportiva de l’Estat va interpretar 
que el fet de tenir llicència federativa era suficient.

En cap moment, ni les dues ordres esmentades ni la Resolució, van fer cap excep-
ció en relació a la pesca continental. Per tant, amb una interpretació àmplia, s’entina 
que els pescadors federats podien pescar en el seu municipi i en els horaris que pre-
veu l’Ordre. Així ho van entendre les comunitats autònomes (algunes fins i tot van 
obrir la pesca a tots els pescadors) i així ho va aplicar la Generalitat de Catalunya. 
Es va obrir el programa d’obtenció de permisos de pesca.

Això no obstant, el 16 de maig l’Ordre ministerial SND/414/2020 per la flexibi-
lització de determinades restriccions, va aclarir els dubtes existents i va diferenciar 
la pràctica de la pesca i la caça de la resta d’activitats esportives. Específicament 
va dictaminar que tant la pesca esportiva com recreativa estarien permeses només 
a partir de la Fase l. En conseqüència, es va tancar immediatament el programa 
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d’emissió de permisos en el moment en que va entrar en vigor. En el moment en què 
les primeres regions sanitàries van entrar en Fase I, es va desbloquejar el programa 
que permet l’emissió dels permisos de pesca en aigües continentals.

Així mateix, al llarg d’aquests períodes el CAR va realitzar la vigilància neces-
sària als rius i embassaments de Catalunya per tal d’assegurar el compliment de 
l’esmentada normativa.

Barcelona, 24 de juny de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació 
del bloqueig del desplaçament de jornalers d’altres comunitats 
autònomes per a treballar en la recollida de la fruita d’os
314-07810/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha posat en 
marxa les mesures per a garantir la liquiditat dels productors de 
fruita
314-07811/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició 
dels consells d’administració de les empreses que gestionen les 
residències per a gent gran
314-07832/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07832/12 us in-
formo del següent:

La composició dels Consells d’Administració de les empreses que gestionen i 
tenen concertació de residències de gent gran a Catalunya depèn de la composició 
que cada empresa hagi establert del seu Consell d’Administració; no existeix una 
normativa específica que obligui a una determinada composició.

D’altra banda, el Consell de la Gent Gran de Catalunya, l’òrgan consultiu de la 
Generalitat de Catalunya i de representació i participació de les persones grans en 
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totes les qüestions que siguin del seu interès, sí té una regulació específica. El marc 
normatiu d’aquest Consell és el recollit pel Decret 31/2014, d’11 de març, del Con-
sell de la Gent Gran de Catalunya, i la Resolució TSF/1321/2016, de 17 de maig, de 
selecció de fins a dotze entitats de gent gran, els representants de les quals han de 
formar part del Ple del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

Pel que fa a la seva composició, la Presidència del Consell i del Ple recau en la 
persona titular del departament competent en matèria de gent gran, mentre que la Vi-
cepresidència primera recau en la persona titular de l’ens competent en l’àmbit de Fa-
mília i la Vicepresidència segona en la persona gran que nomeni la Presidència, amb 
l’aprovació i la proposta prèvies del Ple; el directori detallat dels seus membres és con-
sultable al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Barcelona, 15 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les residències per 
a gent gran que han tingut vigilància sanitària prèvia a l’adscripció al 
Departament de Salut
314-07833/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-07833/12.

Abans del traspàs de competències al Departament de Salut, s’han fet actuacions 
d’inspecció a residències de gent gran, des de la Sub-direcció d’Avaluació i d’inspec-
ció d’Asistencia Sanitaria i Farmacèutica, motivades per denuncia del Departament 
d’Afers Socials i Família, o d’ofici, amb l’objectiu de comprovar aspectes relacionats 
amb l’assistència sanitària i farmacèutica.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si li consta que 
familiars de residents de la Residència Nostrallar, dels Pallaresos 
(Tarragonès), hagin presentat alguna denúncia per irregularitats en la 
gestió de la crisi per la Covid-19
314-07848/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07848/12 i 
314-07849/12 us informo del següent:
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Atès que les iniciatives indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta per tal 
de proporcionar major cohesió a la informació.

El Govern de la Generalitat ha treballat de manera coordinada entre el Departa-
ment de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’adoptar 
les mesures preventives adients en l’àmbit residencial. D’aquesta manera es podia 
assegurar que les directrius de les autoritats sanitàries s’adequaven en tot moment a 
la realitat dels centres residencials.

El Departament de Salut va elaborar documents sobre mesures higièniques i 
de protecció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 des del primer 
moment. Aquestes mesures es van anar concretant i fent més restrictives partir del 
dia 13 de març de 2020. Així en aquesta data es varen publicar les resolucions 
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per 
a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 i SLT/737/2020, de 13 de 
març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2, a través de les quals es va disposar el tancament de 
diferents tipus de serveis de l’àmbit social. Des d’aleshores són múltiples les instruc-
cions, recomanacions i protocols específics que s’han realitzat en l’àmbit residencial 
conjuntament pel Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

Una de les mesures preventives dutes a terme durant la gestió de la pandèmia és 
el monitoratge de la casuística de cada un dels centres residencials. A tal efecte es 
va dictar per part del Secretari del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies la instrucció 6/2020, de 23 de març que estableix, a la disposició sisena, que els 
titulars dels centres residencials han de posar a disposició del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies la informació veraç i ajustada al sistema d’informació 
vigent, sobre les característiques físiques del centre, el personal i les persones resi-
dents amb especial atenció al que estableix l’apartat segon de l’Orde SND/265/2020, 
de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a las residències de persones grans 
i centres sociosanitaris, davant la situació de crisi ocasionada pel Covid-19 i que, 
diàriament, remetran les informacions contingudes en els formularis especialment 
habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs, abans de les 16:00h.

A través d’aquest monitoratge es podien obtenir dades sobre la situació diària de 
cada una de les residències, realitzar les oportunes trucades de seguiment i adoptar 
les mesures oportunes a cada cas.

Una altra de les mesures preventives per les que s’ha apostat en tot moment és 
la dotació als centres residencials del material de protecció. El moment excepcional 
ha comportat que tot el mercat internacional hagi viscut un fort augment de la de-
manda de productes sanitaris, i això ha tingut efectes en la distribució de material. 
En aquest sentit, cal assenyalar que els circuits interns s’han anat revisant constant-
ment i modificant en allò necessari per tal de dotar-los de major efectivitat i agilitat.

En referència concreta al centre residencial Nostrallar dels Pallaresos, el Govern 
de la Generalitat de Catalunya té constància de petició d’informació dels Mossos 
d’Esquadra, actuant com a policia judicial, en diligències 4895/2020 IV.

Barcelona, 3 de juliol de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les seves 
investigacions relatives a la gestió de la crisi per la Covid-19 a la 
Residència Nostrallar, dels Pallaresos (Tarragonès)
314-07849/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07848/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si li consta que 
familiars de residents de la Residència Ballús, de Valls (Alt Camp), 
hagin presentat alguna denúncia per irregularitats en la gestió de la 
crisi per la Covid-19
314-07858/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07858/12 i 314-
07859/12 us informo del següent:

El Govern de la Generalitat ha treballat de manera coordinada entre el Departa-
ment de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’adoptar 
les mesures preventives adients en l’àmbit residencial. D’aquesta manera es podia 
assegurar que les directrius de les autoritats sanitàries s’adequaven en tot moment a 
la realitat dels centres residencials.

El Departament de Salut va elaborar documents sobre mesures higièniques i 
de protecció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 des del primer 
moment. Aquestes mesures es van anar concretant i fent més restrictives partir del 
dia 13 de març de 2020. Així en aquesta data es varen publicar les resolucions 
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per 
a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 i SLT/737/2020, de 13 de 
març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2, a través de les quals es va disposar el tancament de 
diferents tipus de serveis de l’àmbit social. Des d’aleshores són múltiples les instruc-
cions, recomanacions i protocols específics que s’han realitzat en l’àmbit residencial 
conjuntament pel Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

Una de les mesures preventives dutes a terme durant la gestió de la pandèmia és 
el monitoratge de la casuística de cada un dels centres residencials. A tal efecte es 
va dictar per part del Secretari del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies la instrucció 6/2020, de 23 de març que estableix, a la disposició sisena, que els 
titulars dels centres residencials han de posar a disposició del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies la informació veraç i ajustada al sistema d’informació 
vigent, sobre les característiques físiques del centre, el personal i les persones resi-
dents amb especial atenció al que estableix l’apartat segon de l’Orde SND/265/2020, 
de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a las residències de persones grans 
i centres sociosanitaris, davant la situació de crisi ocasionada pel Covid-19 i que, 
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diàriament, remetran les informacions contingudes en els formularis especialment 
habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs, abans de les 16:00h.

A través d’aquest monitoratge es podien obtenir dades sobre la situació diària de 
cada una de les residències, realitzar les oportunes trucades de seguiment i adoptar 
les mesures oportunes a cada cas.

Una altra de les mesures preventives per les que s’ha apostat en tot moment és 
la dotació als centres residencials del material de protecció. El moment excepcional 
ha comportat que tot el mercat internacional hagi viscut un fort augment de la de-
manda de productes sanitaris, i això ha tingut efectes en la distribució de material. 
En aquest sentit, cal assenyalar que els circuits interns s’han anat revisant constant-
ment i modificant en allò necessari per tal de dotar-los de major efectivitat i agilitat.

En referència concreta al centre residencial Ballús de Valls, el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya té constància de diligències pre-processals 13/2020 de la Fis-
calia Provincial de Tarragona.

Barcelona, 3 de juliol de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les seves 
investigacions relatives a la gestió de la crisi per la Covid-19 a la 
Residència Ballús, de Valls (Alt Camp)
314-07859/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07858/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
d’elaborar l’Informe final de la taula d’avaluació i seguiment de 
l’accident de l’empresa Iqoxe
314-07860/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07860/12 a 314-
07866/12, us trameto, en document annex, la informació facilitada pel Comissionat 
de la Presidència per al Desplegament de l’Autogovern.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència
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Annex
– Ref: 314YLF0042000001 – Qui ha elaborat l’informe?
L’informe de resultats de la Taula d’Avaluació i Seguiment de l’accident de l’em-

pesa Iqoxe ha estat elaborat pel Comissionat de la Presidència per al Desplegament 
de l’Autogovern.

– Ref: 314YLF00420000002 – Aquest informe ha estat elaborat per alguna em-
presa externa a la Generalitat de Catalunya? En cas afirmatiu, amb quin procedi-
ment administratiu s’ha fet la contractació? Quines són les pliques de contractació? 
Quin cost ha tingut l’estudi?

L’estudi realitzat per la Taula d’Avaluació i Seguiment de l’accident de l’empresa 
Iqoxe no ha estat realitzat per cap empresa externa. S’ha realitzat amb recursos in-
terns i no ha suposat cap contractació i per tant cap cost addicional.

– Ref: 314YLF00420000003 – Quantes reunions s’han realitzat per elaborar l’in-
forme amb els diferents actors participants?

Més enllà de les diferents reunions mantingudes amb els representants dels De-
partaments de la Generalitat, també s’han fet reunions amb els diferents actors del 
territori, en concret s’ha fet: una reunió amb els 28 Ajuntaments afectats pel Plase-
qcat i la Diputació de Tarragona; dues reunions amb els representants de les empre-
ses del sector químic de Tarragona (AEQT, Feique i Fedequim); una reunió amb els 
sindicats més representatius (CCOO i UGT); una reunió amb el Director del Port 
de Tarragona; una reunió amb un representant de la Federació Empresarial d’Hos-
teleria i Turisme de Tarragona; una reunió amb un representant de Port Aventura; 
una reunió amb un representant de la Universitat Rovira i Virgili; una reunió amb 
els representants de diferents entitats ecologistes (GEPEC i Plataforma «Cel Net»); 
una reunió amb diferents representants de col·lectius veïnals (Associacions Veïnals 
Federades S.XXI, Federació d’Associació de Veïns de Tarragona –FAVT–, Federa-
ció de veïns àrea de Llevant, AAVV Bonavista, AAVV Progressista de Torreforta, 
AAVV La Cuarta de Campclar, AAVV de la Verge del Pilar i Eixample). Algunes 
d’aquestes reunions es van realitzar de forma agrupada o en sessions conjuntes.

– Ref: 314YLF00420000004 – Creu el Govern que és adequat presentar un in-
forme d’avaluació d’aquest fet quan encara no ha acabat la investigació d’Inspecció 
de Treball de l’accident a l’empresa Iqoxe?

Sí, és adequat perquè l’objectiu de la Taula d’Avaluació i Seguiment de l’accident 
d’Iqoxe no era fer una investigació de les causes de l’accident, sinó recollir les reac-
cions i preocupacions dels principals actors del territori, analitzar si en les primeres 
actuacions de les unitats dels Departaments de la Generalitat amb competències en 
la gestió de l’emergència hi havia marge de millora i treballar per incorporar mi-
llores per aplicar en futures emergències similars en l’àmbit de la indústria petro-
química de Tarragona. Aquest va ser l’encàrrec del Molt Honorable President de la 
Generalitat des de l’endemà de l’accident i per això la Taula es va posar a treballar 
el dia 20 de gener, només 5 dies després de l’accident i sense demora. Perseguia per 
tant que les actuacions de la Taula es fessin amb la màxima celeritat possible de 
manera que algunes de les propostes de millora es poguessin implantar ràpidament, 
com seria el cas de l’aprovació del Plaseqta, que el Govern va aprovar el passat 10 
de març. Les causes de l’accident s’estan investigant judicialment i també des d’al-
tres àmbits com la Inspecció Laboral i la Seguretat Industrial, així com des d’altres 
institucions com el Parlament o el Síndic de Greuges. La Taula de Treball perseguia 
altres objectius diferents als treballs que en algun cas encara estan en execució, i ha 
conclòs la seva tasca amb la presentació de l’informe.

– Ref: 314YLF420000005 – Com valora el Govern l’oposició a l’informe d’un 
dels actors participants a l’elaboració del mateix?

Lamentem la valoració negativa d’un dels múltiples actors del territori que van 
ser consultats. En aquest cas, va ser el representant del sindicat Comissions Obreres 
que el dia de la presentació pública del informe (4 de maig del 2020) va manifestar 
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la seva disconformitat amb el contingut de l’informe entre altres motius perquè el 
considerava incomplert i entenia que no es podia donar l’informe com a definitiu. El 
Govern considera que l’informe dóna resposta a l’encàrrec que es va fer a la Taula de 
Treball i als objectius plantejats tant pel que fa a recollir les observacions dels prin-
cipals actors com per proposar millores en la gestió de les emergències. Lamenta 
però no satisfer les expectatives d’un dels actors consultats des del màxim respecte 
a les opinions manifestades pels seus representants.

– Ref: 314YLF00420000006 – Quines mesures concretes es recullen en dit in-
forme?

Per un costat l’informe recull les preocupacions i les demandes dels principals 
actors del territori afectats per l’accident i que de forma resumida serien: 

1. Que la gestió de les emergències i presa de decisions sigui més propera al ter-
ritori.

2. Que es treballi i s’inverteixi en incrementar la seguretat de les empreses del 
sector químic.

3. Que s’atengui quan abans la reparació dels desperfectes causats per l’explosió.
4. Que es millori la coordinació entre tots els actors implicats.
5. Que es vetlli per garantir als ciutadans del dret a una bona qualitat ambiental 

general i de l’aire en particular en tot el territori afectat per les empreses del sector 
químic.

6. Que es revisi i millori tot el que fa referència als sistemes d’alarma i avisos 
d’emergència a la ciutadania.

7. Que es millorin tots els aspectes relacionats amb la informació, la comunica-
ció, la difusió i la transparència vers la ciutadania.

8. Que es formi i eduqui la població en els aspectes de seguretat i emergències.
Per altra banda, l’informe recull les principals propostes de millora en la gestió 

de les emergències, que els diferents Departaments de la Generalitat, d’acord amb 
les seves competències, han proposat. A continuació es resumeixen segons l’àmbit 
d’actuació: 

– En l’àmbit de les emergències i la protecció civil: 
1. Actualitzar els Plans d’Emergència a les necessitats actuals, incorporant les 

millores corresponents després de l’anàlisi de l’accident, reforçant el rol i implicació 
dels municipis.

2. Incorporar elements de detecció anticipada de les emergències químiques: 
sensors químics per a la detecció de núvols tòxics, amb la incorporació de drons.

– En l’àmbit de la informació a la ciutadania i la comunicació: 
3. Millorar la informació pública i canals de comunicació: Webs especialitzades; 

canals a les xarxes socials; Sistemes d’avisos directes per sms o mail en temps real; 
Impuls de la tecnologia «Cell Broadcasting» (missatges a telèfons mòbils dels ciuta-
dans en funció de la seva ubicació).

4. Petició a l’Estat espanyol d’acceleració del desplegament de la Directiva Eu-
ropea UE2018/1972 del Codi Europeu de Comunicacions Electròniques (el termini 
per a la transposició és fins el 2022).

5. Impulsar l’elaboració d’un estudi sobre les solucions existents en l’àmbit dels 
sistemes d’avís a la població en situacions d’emergència.

– En l’àmbit de la Seguretat i la Salut Laboral
6. Investigació de l’accident per part de la Inspecció de Treball
7. Creació d’una Comissió de Seguretat i Salut Laboral del complex petroquímic 

de Tarragona.
– En l’àmbit de la Qualitat Ambiental
8. Incrementar la coordinació amb els grups de primera intervenció
9. Incorporar al Plaseqta 2020 la funció del grup de control ambiental.
10. Incorporar millores a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 

Atmosfèrica (XVPCA)
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11. Convocar la Taula de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona.
12. Gestionar conjuntament la comunicació de les tasques de control de l’aire 

amb els diferents grups implicats.
– En l’àmbit de la Salut
13. Dotar de més recursos al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM)
14. Actualitzar el Protocol IMA (Incident amb múltiples afectats) de la Regió 

Sanitària i de cada dispositiu d’atenció i dels seus integrants.
15. Actualitzar el procediment d’actuació per atendre els afectats i entorn que 

requereixen atenció en l’àmbit de la salut mental.
16. Elaborar el procediment d’atenció als afectats i entorn en l’àmbit de l’atenció 

social i comunitària.
– En l’àmbit de la Seguretat Industrial
17. Anàlisi i investigació de l’accident de l’empresa Iqoxe mitjançant la contrac-

tació d’una entitat de reconegut prestigi, i retorn de l’activitat productiva Total o 
parcialment sempre que es garanteixin les condicions de seguretat i d’acord amb el 
dictamen dels experts.

18. Actualització del marc normatiu català en l’àmbit de la Seguretat Industrial 
(Directiva Europea Seveso III).

19. Actuacions davant la UE en temes de seguretat de les indústries químiques: 
Comissió de Medi Ambient i Grup de Treball al Parlament Europeu.

20. Anàlisi del dimensionament del personal dedicat a les tasques d’Inspecció de 
les instal·lacions de les empreses.

21. Creació d’un Grup de Treball d’Accidents Greus.
– Ref: 314YLF00420000007 – Perquè no es recull les conclusions de l’informe 

del Síndic de Greuges?
Es tracta de dos informes amb objectius diferenciats. L’objectiu de la Taula de 

Treball i com a conseqüència el seu informe final, tal com s’ha esmentat anterior-
ment, respon a la recollida de les preocupacions i observacions que els diferents 
actors del territori van efectuar sobre la gestió de l’emergència de l’accident d’Iqo-
xe, i de les propostes de millora que els diferents Departaments de la Generalitat, 
segons el seu àmbit competencial, consideraven que calia implementar per a una 
gestió òptima de l’emergència en futures actuacions al sector de la petroquímica de 
Tarragona.

Segurament ha de ser la Comissió d’Estudi de la Seguretat en el Sector de la Pe-
troquímica la que haurà de conèixer el contingut dels diferents informes elaborats 
segons la perspectiva i objectius als que responen i aportar una visió més global.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Pau Villoria Sistach

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Informe final de 
la taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe ha 
estat elaborat per una empresa externa a la Generalitat
314-07861/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07860/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions fetes per a elaborar l’Informe final de la taula d’avaluació i 
seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe
314-07862/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07860/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de 
presentar un informe d’avaluació relatiu a l’accident a la planta 
petroquímica de l’empresa Iqoxe, a Tarragona, sense haver acabat 
la investigació de la Inspecció de Treball
314-07863/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07860/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oposició a l’Informe 
final de la taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa 
Iqoxe per un dels participants en l’elaboració de l’informe
314-07864/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07860/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes en l’Informe final de la taula d’avaluació i seguiment de 
l’accident de l’empresa Iqoxe
314-07865/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07860/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual 
l’Informe final de la taula d’avaluació i seguiment de l’accident de 
l’empresa Iqoxe no recull les conclusions de l’informe del síndic de 
greuges
314-07866/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07860/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre diverses dades 
relatives a la gestió de la crisi per la Covid-19 a La Residència 
d’Ullastrell (Vallès Occidental) d’ençà de la declaració de l’estat 
d’alarma
314-07868/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07868/12 a 
314-07873/12 us informo del següent:

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

El Govern de la Generalitat ha treballat de manera coordinada entre el Departa-
ment de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’adoptar 
les mesures preventives adients en l’àmbit residencial. D’aquesta manera es podia 
assegurar que les directrius de les autoritats sanitàries s’adequaven en tot moment a 
la realitat dels centres residencials.

El Departament de Salut va elaborar documents sobre mesures higièniques i 
de protecció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 des del primer 
moment. Aquestes mesures es van anar concretant i fent més restrictives partir del 
dia 13 de març de 2020. Així en aquesta data es varen publicar les resolucions 
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per 
a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 i SLT/737/2020, de 13 de 
març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2, a través de les quals es va disposar el tancament de 
diferents tipus de serveis de l’àmbit social. Des d’aleshores són múltiples les instruc-
cions, recomanacions i protocols específics que s’han realitzat en l’àmbit residencial 
conjuntament pel Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

Una de les mesures preventives dutes a terme durant la gestió de la pandèmia és 
el monitoratge de la casuística de cada un dels centres residencials. A tal efecte es 
va dictar per part del Secretari del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies la instrucció 6/2020, de 23 de març que estableix, a la disposició sisena, que els 
titulars dels centres residencials han de posar a disposició del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies la informació veraç i ajustada al sistema d’informació 
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vigent, sobre les característiques físiques del centre, el personal i les persones resi-
dents amb especial atenció al que estableix l’apartat segon de l’Orde SND/265/2020, 
de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a las residències de persones grans 
i centres sociosanitaris, davant la situació de crisi ocasionada pel Covid-19 i que, 
diàriament, remetran les informacions contingudes en els formularis especialment 
habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs, abans de les 16:00h.

A través d’aquest monitoratge es podien obtenir dades sobre la situació diària de 
cada una de les residències, realitzar les oportunes trucades de seguiment i adoptar 
les mesures oportunes a cada cas.

Una altra de les mesures preventives per les que s’ha apostat en tot moment és 
la dotació als centres residencials del material de protecció. El moment excepcional 
ha comportat que tot el mercat internacional hagi viscut un fort augment de la de-
manda de productes sanitaris, i això ha tingut efectes en la distribució de material. 
En aquest sentit, cal assenyalar que els circuits interns s’han anat revisant constant-
ment i modificant en allò necessari per tal de dotar-los de major efectivitat i agilitat.

A tal efecte el material distribuït a La Residència d’Ullastrell en els períodes sol-
licitats ha estat el següent: 

del 16/03 al 23/03 no ens consta cap enviament

del 23/03 al 30/03   20 Bates quirúrgiques
100  Mascaretes FFP2
100  Mascaretes quirúrgiques
100  Guants
    5  Ulleres

del 30/03 al 06/04 no ens consta cap enviament

del 06/04 al 19/04 no ens consta cap enviament

del 19/04 al 30/04 35 Bates quirúrgiques (un sol ús)
  1 Ulleres
  1 Guants (pack 100)
  4 mascaretes quirúrgiques (pack 50)
  5 Gel antisèptic
  3 Ulleres
85 Bates quirúrgiques (un sol ús)
  3 Mascaretes FFP2 (pack 20 u)

En relació amb el nombre de defuncions dins la pròpia residència segons el Re-
gistre de Funeràries són, en els períodes sol·licitats, els següents: 

16 març -  
23 març

23 març -  
30 març

30 març -  
6 abril

6 abril -  
19 abril

19 abril -  
30 abril

1 1 3 1

Els residents que varen donar positiu en Covid-19 van ser, per als períodes sol·li-
citats, els següents: 

16 març -  
23 març

23 març -  
30 març

30 març -  
6 abril

6 abril -  
19 abril

19 abril -  
30 abril

2 1 8 1 1

Les PCR realitzades han estat, en els períodes sol·licitats, les següents: 

16 març -  
23 març

23 març -  
30 març

30 març -  
6 abril

6 abril -  
19 abril

19 abril -  
30 abril

3 2 8 18

Des del 14 d’abril al 14 de juny s’han realitzat un Total de 88.064 tests PCR tant 
a residents com a treballadors. El 72,9% a residents en dispositius de gent gran. 
Això ha comportat que actualment Catalunya té totes les residències testades.

Barcelona, 15 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
preventives i de protecció contra la Covid-19 adoptades a La 
Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) des de la declaració de 
l’estat d’alarma fins al 23 de març de 2020, el nombre de decessos 
que hi va haver i els tests que s’hi van fer
314-07869/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07868/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
preventives i de protecció contra la Covid-19 adoptades a La 
Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) des de la declaració de 
l’estat d’alarma i des del 23 de març fins al 30 de març de 2020, el 
nombre de decessos que hi va haver i els tests que s’hi van fer
314-07870/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07868/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
preventives i de protecció contra la Covid-19 adoptades a La 
Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) des de la declaració de 
l’estat d’alarma i des del 30 de març fins al 6 d’abril de 2020, el 
nombre de decessos que hi va haver i els tests que s’hi van fer
314-07871/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07868/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
preventives i de protecció contra la Covid-19 adoptades a La 
Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) des de la declaració 
de l’estat d’alarma i des del 19 d’abril fins al 30 d’abril de 2020, el 
nombre de decessos que hi va haver i els tests que s’hi van fer
314-07872/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07868/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
preventives i de protecció contra la Covid-19 adoptades a La 
Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) des de la declaració de 
l’estat d’alarma i des del 6 d’abril fins al 19 d’abril de 2020, el nombre 
de decessos que hi va haver i els tests que s’hi van fer
314-07873/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07868/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions de 
l’Agència de Residus de Catalunya per a tractar els residus generats 
per les residències per a gent gran
314-07874/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-07874/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-07875/12 a 314-
07878/12.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de proporcionar una major cohesió a la informació.

Els residus de les residències de la gent gran es consideren residus municipals i 
com a conseqüència es gestionen mitjançant els ens locals.

En el moment que es va declarar l’estat d’alarma per part de l’Estat espanyol, 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va adaptar i va facilitar tota la informa-
ció de com gestionar els residus de possibles malalts de la Covid-19 d’acord amb les 
ordes i recomanacions que s’han anat publicant per part de l’Estat espanyol. (veure: 
http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/Instruccions-MITECO)

L’ordre ministerial SND/271/2020 estableix les instruccions sobre gestió de 
residus procedents de domicilis, així com dels residus procedents d’hospitals, am-
bulàncies, centres de salut, laboratoris, i establiments similars en contacte amb la 
 Covid-19, durant la pandèmia.

Aquesta ordre recomana que els residus dels pacients, inclosos els materials d’un 
sol ús utilitzats per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s’han d’eli-
minar mitjançant una doble bossa de plàstic que s’ha de dipositar amb la resta dels 
residus domèstics a la bossa d’escombraries del cubell de fracció resta. Aquests resi-
dus s’han de dipositar exclusivament al contenidor de fracció resta (o en qualsevol 
altre sistema de recollida de fracció resta establerta en l’entitat local), i està Total-
ment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida separada de qualsevol de 
les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandona-
ment en l’entorn.

L’ordre estableix l’opció que els ens locals puguin establir recollides diferencia-
des de les bosses procedents de centres / llocs on es doni un elevat nivell d’afectats 

http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/Instruccions-MITECO


BOPC 673
7 de setembre de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 138

per la Covid-19 (residències, hotels hospitalitzats, etc.) mentre duri la crisi sanitària. 
Aquesta recomanació l’han seguit diferents ens locals de Catalunya

A més, seguint l’ordre ministerial SND/271/2020 sobre gestió de residus en la si-
tuació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, l’ARC va fer les gestions neces-
sàries per reforçar la gestió ordinària des de les tres plantes autoritzades a Catalunya 
per al tractament dels residus sanitaris: Cespa, a Sant Fost de Campsentelles (Vallès 
Oriental); Consenur, a Constantí (Tarragonès); i TMA, a Terrassa (Vallès Occiden-
tal) i es va autoritzar temporalment la incineració de part de residus sanitaris, els 
considerats de baix risc, en les tres plantes de valorització energètica de residus mu-
nicipals en funcionament durant l’any 2020: Mataró (Maresme), Tarragona (Tarra-
gonès), i Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).

L’ARC també ha informat a totes les plantes de tractament de residus municipals 
que en cap cas es procedís a obrir o manipular les bosses de fracció resta en les ins-
tal·lacions de recollida o de tractament i que en els casos que es fes tractament previ 
a la incineració o a dipòsit controlat s’havia de fer de forma automàtica.

També s’ha elaborat un protocol que permet l’habilitació de determinats vehi-
cles, a banda de les furgonetes, com camions o compactadores, per dur aquests resi-
dus als centres de tractament, afavorint així la màxima celeritat.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
l’Agència de Residus de Catalunya va donar les instruccions per a 
tractar els residus generats per les residències per a gent gran
314-07875/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07874/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les garanties de 
seguretat establertes per l’Agència de Residus de Catalunya per a 
recollir i tractar els residus generats per les residències per a gent 
gran
314-07876/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07874/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió dels 
residus generats per les residències per a gent gran
314-07877/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07874/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència de 
Residus de Catalunya oferirà ajuts als ens locals per a recollir i 
tractar els residus generats per les residències per a gent gran
314-07878/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07874/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Resolució de la 
convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
314-07919/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07919/12 a 314-
07921/12, 314-07924/12,314-07925/12,314-07927/12 a 314-07929/12,314-07932/12 
a 314-07934/12, 314-07936/12 i 314-07940/12, us trameto en annex, la informació 
facilitada per la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran.

Atès que les preguntes parlamentàries que es detallen fan referència a un mateix 
assumpte, i per consegüent a informacions estretament relacionades, es considera 
convenient de respondre-les de manera conjunta.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
El govern vol acompanyar els ens locals perquè junts som capaços de liderar les 

transformacions necessàries i afrontar els reptes de futur. Aquest acompanyament 
volem fer-lo des del diàleg, enfortint el vincle entre l’administració de la Generalitat i  
les administracions locals i basar-lo en aquesta aliança. El context actual provocat 
per la Covid-19 ha reforçat la bilateralitat entre la Generalitat i els ens locals.

En primer lloc, el Govern va anunciar el 28 de març, l’avançament del Fons Lo-
cal de Cooperació per tal d’enfortir les estructures del món local i alhora, garantir 
que podran fer front a l’emergència social i econòmica derivades de la pandèmia. Se 
n’ha pagat el 50% i la resta es pagarà aviat.
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Així mateix, per tal que el món local tingui veu en la presa de decisions en 
l’àmbit de les mesures de desconfinament, es va posar en marxa el dia 8 de maig la 
Comissió tècnica de desconfinament local, adaptant-les a les diferents realitats ter-
ritorials i sectorials. Fins al moment s’han analitzat 46 plans sectorials de descon-
finament.

D’altra banda, es va crear  la comissió bilateral amb el món local de la Core-
co amb l’objectiu de vehicular la participació del món local al Comissió per a la 
Reactivació Econòmica i la Protecció Social. S’han tractat diferents propostes en 
l’àmbit de cultura, esports, comerç i turisme,  inversions i finançament entre d’al-
tres. La Coreco està formada per sis grups de treball i està integrada pel president 
de la Generalitat, que n’exerceix la presidència; el titular del Departament de la Vi-
cepresidència i d’Economia i Hisenda; el titular del Departament de la Presidència, 
el titular del Departament de Territori i Sostenibilitat; el titular del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies; el titular del Departament d’Empresa i Coneixe-
ment i el titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pel que fa a la situació concreta d’alguns municipis del Segrià, el govern va apro-
var una línia de concessions directes per un import de 2.500.000 € per tal fer front 
a les despeses generades pel condicionament d’equipaments per fer front a la pan-
dèmia. 

En darrer lloc, el passat 18 de juliol, el govern va impulsar la creació del Consell 
Assessor Metropolità amb la participació del món local per tal de posar en comú les 
mesures per fer front a l’expansió del coronavirus i estudiar possibles mesures en 
5 àmbits proposats pels alcaldes i alcaldesses: cultura, esports, comerços (sobretot 
mercats ambulants), platges i homogeneïtzació d’horaris de l’hostaleria.

En paral·lel, des del govern seguim treballant per impulsar polítiques d’equilibri 
territorial i de cohesió social a través del món local com són el PUOSC - com a eina 
d’inversió al món local a curt i llarg termini–, el País Viu - com a instrument fona-
mental d’equilibri territorial - o el Fons de Cooperació Local - per tal de reforçar 
la liquiditat dels ens locals perquè són la primera referència de tots els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya.

Amb relació al PUOSC, la Resolució provisional de concessió de les subven-
cions  del  Pla únic d’obres i serveis d Catalunya  (PUOSC)  per al període 2020-
2024 es va publicar el passat 10 de juliol. Els ajuntaments poden presentar les seves 
al·legacions dins del termini de deu dies hàbils i la Resolució definitiva es preveu 
per al mes d’octubre. 

El projecte País Viu permet al govern seguir treballant per reforçar les potencia-
litats d’aquelles comarques que es veuen més afectades pels fenòmens de despobla-
ment i envelliment coordinat sempre de manera bilateral amb els consells comarcals, 
els alcaldes i alcaldesses i els agents socioeconòmics.

També en aquestes darreres setmanes el govern ha anunciat la creació d’una bor-
sa de funcionaris habilitats nacionals pròpia per tal de donar resposta a les necessi-
tats i les demandes formulades pels ens locals, tot millorant la gestió de les places 
vacants. Alhora, seguirem reclamant la recuperació les convocatòries per a l’accés 
als cossos de FHN.

En l’àmbit de la cooperació local, cal destacar les línies de suport als ens locals 
que impulsa el govern: 

– Els aspectes de competitivitat, innovació i desenvolupament del territori em-
marcat en els fons europeus FEDER.

– Les línies de suport a infraestructures municipals d’alt valor afegit i que contri-
bueixen a la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania de Catalunya, a més de lluitar 
contra l’envelliment demogràfic i la pèrdua de població.

– Les línies de suport institucional que permeten als ens locals desenvolupar el 
seu normal funcionament.
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– Els ajuts de Dinamització territorial que s’emmarquen en els objectius de l’Es-
tratègia de Dinamització Territorial «País Viu» (i que van destinats a municipis de 
fins a 2.000 habitants que tenen estratègies per a lluitar contra la pèrdua poblacional 
i l’envelliment. L’objectiu és que els ens locals puguin implementar les seves inver-
sions de fins a 50.000 euros que tinguin un valor afegit en l’àmbit de les noves tec-
nologies, l’impuls turístic o la preservació del patrimoni. El passat mes de desembre 
es va resoldre la convocatòria de la qual s’han beneficiat 412 municipis amb una in-
versió Total de 15’3 milions d’euros, a causa de la Covid 19, s’ha ampliat el període 
de justificació dins el 31 de desembre 2020.

Alhora, el govern de Catalunya segueix exigint al govern de l’estat la derogació 
de l’LRSAL i del sostre de despesa que limita la capacitat financera dels ens locals 
i que es veu agreujada després de la pandèmia. 

En darrer lloc, i no menys important, tota aquesta tasca necessita la complicitat 
d’uns actors imprescindibles: les entitats municipalistes. Aquestes representen el 
pols del món local del país i aglutinen coneixement, formació i experiència de tots 
els ens locals. Per això, la interlocució constant amb l’Associació Catalana de Muni-
cipis i amb la Federació de Municipis de la Catalunya és de compliment obligatori 
per al Govern, així com amb l’Associació de Micropobles de Catalunya.

Barcelona, 23 de juliol de 2020
Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
econòmiques que té previst destinar als ens locals per a afrontar les 
conseqüències de la Covid-19
314-07920/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07919/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb 
el món local per a pactar territorialment el desconfinament i el retorn 
a la normalitat prèvia a la Covid-19
314-07921/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07919/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una reforma de la 
Llei 8/1987, del 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
i de les hisendes locals per a adaptar-les a l’Estatut i protegir el 
principi d’autonomia local
314-07924/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07919/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan destinarà a les 
administracions locals els recursos addicionals extraordinaris que 
provenen del Fons de Cooperació Local i flexibilitzarà els criteris de 
despesa
314-07925/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07919/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta per a 
sumar els ens locals al Pacte català per a la reconstrucció social i 
econòmica
314-07927/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07919/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva posició amb 
relació als ens locals per a afrontar la pandèmia de la Covid-19 en el 
marc de l’estat d’alarma
314-07928/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07919/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compartició del 
Fons de Recuperació del Govern de l’Estat amb els ens locals
314-07929/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07919/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la injecció 
econòmica per a material sanitari per a coordinar els diversos 
serveis que gestionen els ajuntaments
314-07932/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07919/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a 
reformar i reforçar el sistema d’atenció a la dependència en el món 
local
314-07933/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07919/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport al món 
local per a afrontar les despeses i la manca d’ingressos per les 
places residencials públiques que han quedat lliures
314-07934/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07919/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de les 
despeses per les places residencials públiques lliures mentre els 
residents són amb llurs familiars
314-07935/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07935/12 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat ve treballant de manera coordinada entre el Departa-
ment de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’adoptar 
les mesures adients en l’àmbit residencial.

Una de les mesures organitzatives va adreçada a garantir la possibilitat d’utilitza-
ció de tots els recursos humans disponibles per a l’atenció social i sanitària d’aquests 
col·lectius. D’aquesta manera, d’acord amb la Resolució TSF/778/2020, de 25 de 
març, per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos 
humans en l’àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa 
de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, i en referència concreta a les places 
públiques o de la Xarxa, es finança el 100% de les places vacants que s’hagin pro-
duït a conseqüència de la pandèmia provocada per la Covid-19.

Així, l’esforç realitzat per la Generalitat és continuat, fruit d’aquest treball cons-
tant i coordinat, el 6 de juliol es va presentar un pla de contingència per protegir 
les residències a la tardor, que suposarà una inversió de 96M d’euros per part dels 
Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies, i a través del qual es 
dotarà als centres residencials de material de protecció, es reforçarà l’atenció des de 
la primària amb un equivalència a 450 professionals, es reservaran 3000 places lliu-
res per poder fer aïllaments si resulta necessari, i es contractaran 1800 professionals 
gerocultors. Alhora, s’han iniciat també els treballs per crear l’Agència integrada 
d’atenció (amb governança al 50% entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el de Salut), que farà un abordatge integral del model d’autonomia i de la 
dependència des de la vessant social i sanitària.

Barcelona, 10 de juliol de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
econòmiques perquè els ajuntaments facin plans d’ocupació 
extraordinaris per a la reconstrucció social i econòmica
314-07936/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07919/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a la 
reconstrucció social del teixit esportiu en el món local
314-07940/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-
07919/12.

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07940/12 us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat Física.

Barcelona, 29 de juliol de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
Es sol·licita: 
1. Quines mesures té previst el Govern per reconstruir el teixit esportiu: 
Davant dels efectes de la pandèmia a nivell esportiu, econòmic, laboral i social 

ocasionats al conjunt del sector de l’esport i l’activitat física a Catalunya, el Govern 
de la Generalitat, a través de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física 
(SGEAF) ha impulsat un conjunt de mesures per a mitigar aquesta afectació en el si 
de les entitats esportives. 

Amb l’objectiu de posar en comú actuacions concretes per fer front a aquestes 
afectacions, la SGEAF ha estat en tot moment al costat de les entitats del nostre país 
recollint de primera mà els problemes del sector. Una de les accions impulsades, ha 
estat la convocatòria dels màxims representants del sector esportiu a Catalunya, i la 
creació d’una taula de treball sectorial. Amb la seva constitució el passat 9 d’abril, 
la Taula Sectorial de l’Esport, s’ha reunit de forma quinzenal per compartir les difi-
cultats i canalitzar les inquietuds i demanades del sector esportiu. 

La Taula formada per unes 85 entitats, representa a tots els agents del teixit es-
portiu català que tenen a veure amb l’organització i foment de la practica de l’acti-
vitat física i l’esport a Catalunya, des del sector municipalista (totes les diputacions 
i ajuntaments), a les entitats esportives generalistes, a les empreses i associacions 
d’empreses que promocionen el fitness i la practica l’activitat física, als clubs de totes 
les zones de Catalunya, a les Federacions Esportives Catalanes, als Consell Espor-
tius de Catalunya i els representants de tots els organismes que formen la Secretaria 
General de l’Esport i de l’Activitat Física. 

El Govern ha utilitzat la Taula amb un doble objectiu, el de traslladar al sector tota 
la informació de les actuacions que el govern a impulsat per fer front amb la pandèmia 
i el de recollir, compartir i donar solucions a les preocupacions del sector esportiu. 

Aquesta amplia composició de la taula ha permès tenir un visió molt generalit-
zada de totes les necessitats del mon de l’esport i de l’activitat física, amb la voluntat 
de recollir-les, compartir-les, i proposar solucions que s’adaptin al sector, bàsica-
ment en format de mesures econòmiques i legislatives.

Entre les demandes i necessitats recurrents que tenen les entitats esportives i 
que es recullen a la Taula sectorial de l’Esport, l’aspecte econòmic i de liquiditat,  
i l’adaptació de les normatives han estat les mes sol·licitades. 

Fascicle quart
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Per aquet motiu s’han adoptat diferents mesures adreçades a adreçades a facilitar 
el funcionament de les entitats esportives. 

Garantir i ampliar les dotacions de les convocatòries de subvencions adreçades al 
sector esportiu, i facilitar perquè les entitats del sector esportiu puguin sol·licitar pels 
efectes de la pandèmia, destacant les mesures econòmiques següents: 

– S’ha resolt la convocatòria iniciada destinada a clubs esportius participants a 
la màxima categoria estatal femenina, i a lligues europees amb els equips absoluts, 
dotada amb 750.000€.

– S’ha publicat la convocatòria plurianual per als programes dels consells espor-
tius corresponents al curs 2019-20, amb una dotació de 5ML€. (4,7 M€ any 2019)

– S’ha publicat la convocatòria plurianual per activitats de les federacions espor-
tives de la temporada 2019-20, amb una dotació de 9,5 ML€. (8,75M€ 2019)

– S’ha iniciat la tramitació d’un seguit de subvencions nominatives, aprovades 
amb la llei de pressupostos del Parlament, i previstes en el Pla Estratègic de Sub-
vencions del Departament de la Presidència 2019-21. Totes aquestes ajudes directes, 
contindran una part destinada a cobrir despesa derivada del Covid-19.

– S’està publicat la convocatòria per a activitats amb un impacte significatiu es-
portiu, i afectacions per la Covid-19, amb 3,5ML€, incrementant en 2,5ML€ la do-
tació inicial pressupostada. (1M€ l’any 2019). Convocatòria a la que han pogut sol-
licitar subvenció els ajuntaments 

– Després d’agilitzar els tràmits administratius de control de subvencions, el 
Consell Català de l’Esport, ha fet efectiu pagaments per import 1.870.000,00 euros, 
dels 20% de convocatòries d’anys anteriors de diferents programes. 

– I com no, l’aprovació del Decret Llei 15/2020, de 5 de maig, que facilitava dis-
ponibilitat de liquiditat mitjançant préstecs a les entitats esportives. Que ha permès 
publicar la convocatòria de subvenció d’ajuts en forma de garantia d’operacions de  
préstec per oferir liquiditat a les entitats esportives amb necessitats immediates  
de tresoreria per fer front als efectes derivats de la Covid– 19.

Seguint en la línia de reforçar a les nostres entitats, s’ha treballat per dotar a les 
entitats de noves eines i recursos perquè continuïn sent el pilar al voltant del qual 
gira el progrés de la pràctica esportiva al nostre país. La demanada econòmica no és 
la única necessitat d’aquestes entitats, a banda d’aquest apunt sobre el suport econò-
mic del govern, es considera necessari adoptar noves mesures adreçades a facilitar 
el funcionament de les entitats esportives i dels professionals del sector del salva-
ment i socorrisme aquàtic.

D’acord amb aquestes necessitats, es va dictar el Decret Llei 8/2020, de 24 de 
març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció 
d’altres mesures complementàries, que en relació al sector esportiu s’estructura en 
tres actuacions: 

– Plantejar una nova moratòria per a l’aplicació del règim sancionador establert per 
la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport en relació amb 
els professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic. L’actual situació pro-
vocada per l’acció de la Covid-19 pel que fa a la incertesa de les condicions en què es 
produirà l’obertura de piscines i platges aquest estiu, i els problemes esdevingut en la 
formació de nous professionals, ens obliga a prendre mesures excepcionals, raó per la 
qual es considera necessària la suspensió del règim sancionador establert per l’esmen-
tada Llei 3/2008, de 23 d’abril, perquè no comporti la consegüent sanció administra-
tiva, la qual cosa perjudicaria greument el sector afectat. 

– Establir actuacions relacionades amb el funcionament de les entitats esporti-
ves, flexibilitzant el seu funcionament i adoptant mesures que preserven la continuï-
tat de les entitats i la necessitat que les persones responsables d’aquestes estiguin 
oportunament facultades. Entre aquestes hi ha l’habilitació dels òrgans col·legiats 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872899&language=ca_ES
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de les entitats per tal que puguin celebrar les seves sessions amb compliment de les 
mesures sanitàries vigents, i limitades, quant al seu objecte, a la deliberació i apro-
vació de qüestions que garanteixin el funcionament excepcional. Així com habilitar 
a les juntes directives a prendre els acords necessaris que permetin garantir el seu 
funcionament essencial com a conseqüència de la crisi sanitària, davant la dificultat 
que pot suposar la celebració d’assemblees. 

– Afrontar la modernització i simplificació de les entitats esportives, per tal que 
aquestes entitats puguin fusionar-se, escindir-se o transformar-se, a fi i efecte d’ade-
quar-se estructuralment a les necessitats del moment i evitar així situacions que po-
sin en perill la seva liquidació així com la responsabilitat derivada als directius. En 
aquest sentit, es tracta d’adequar el règim de les entitats esportives a Catalunya a les 
previsions del llibre tercer del Codi civil de Catalunya contingudes en el seu article 
314.1, 2 i 3, tot oferint la possibilitat que s’optimitzin les seves estructures, incloent 
tant els clubs com les federacions.

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Gerard. M. Figueras i Albà, secretari General

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un pla de beques 
per als ajuntaments perquè cap infant o jove no deixi de fer activitats 
esportives per manca de recursos econòmics
314-07941/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07941/12 us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat Física.

Barcelona, 29 de juliol de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
En el que es sol·licita: 
1. Aquest Pla Extraordinari de beques pels Ajuntaments perquè cap infant o jove 

deixi de fer activitat esportiva per falta de recursos econòmics: 
La Generalitat de Catalunya ha obert una línia de subvencions per extraordinària 

per promoure el lleure educatiu a Catalunya i oferir un suport a aquelles famílies 
que es troben a una situació de vulnerabilitat.

Es pot sol·licitar a partir del 15 de juliol i fins a l’exhauriment del pressupost des-
tinat a l’ajut i com a màxim, fins al 14 de setembre de 2020.

Requisits de la persona sol·licitant
Tenir més de divuit anys.
Inscriure l’infant o infants a càrrec, d’entre 3 i 17 anys, a una activitat d’educació 

en el lleure que tingui lloc a Catalunya.
Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
Que la unitat familiar tingui ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals 

(es considera que els ingressos bruts de la unitat familiar són inferiors a aquest im-
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port si aquests no superen els 12.590,22 euros en el període comprès entre l’1 de 
gener i 30 de juny de 2020).

Les activitats han de tenir lloc entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.
Per a les activitats amb pernoctació: la durada mínima ha de ser de 7 dies i no 

cal que siguin consecutius.
Per a les activitats sense pernoctació: la durada ha de ser de 5 hores al dia com a 

mínim. Les quantitats de l’ajut son de 100 euros si l’activitat de lleure educatiu im-
plica pernoctació i 80 euros si no n’implica.

La sol·licitud només es pot fer per internet,es necessita un certificat digital o l’id-
CAT Mòbil i es compatible amb altres ajuts i prestacions si la suma mensual dels 
ingressos de la família no supera el límit establert de 25.180,44 euros anuals.

A banda d’aquesta línia de subvencions la SGEAF ha adoptat diferents mesures 
adreçades a Garantir i Ampliar les Dotacions de les convocatòries de subvencions 
adreçades al sector esportiu, i facilitar que les entitats del sector esportiu puguin sol-
licitar subvenció pels efectes de la pandèmia, destacant les mesures econòmiques 
següents: 

– S’ha resolt la convocatòria iniciada destinada a clubs esportius participants a 
la màxima categoria estatal femenina, i a lligues europees amb els equips absoluts, 
dotada amb 750.000€.

– S’ha publicat la convocatòria plurianual per als programes dels consells espor-
tius corresponents al curs 2019-20, amb una dotació de 5ML€. (4,7 M€ any 2019)

– S’ha publicat la convocatòria plurianual per activitats de les federacions espor-
tives de la temporada 2019-20, amb una dotació de 9,5 ML€. (8,75M€ 2019)

– S’ha iniciat la tramitació d’un seguit de subvencions nominatives, aprovades 
amb la llei de pressupostos del Parlament, i previstes en el Pla Estratègic de Sub-
vencions del Departament de la Presidència 2019-21. Totes aquestes ajudes directes, 
contindran una part destinada a cobrir despesa derivada del Covid-19.

– S’està publicat la convocatòria per a activitats amb un impacte significatiu es-
portiu, i afectacions per la Covid-19, amb 3,5ML€, incrementant en 2,5ML€ la do-
tació inicial pressupostada. (1M€ l’any 2019). Convocatòria a la que han pogut sol-
Licitar Subvenció els Ajuntaments 

– Després d’agilitzar els tràmits administratius de control de subvencions, el 
Consell Català de l’Esport, ha fet efectiu pagaments per import 1.870.000,00 euros, 
dels 20% de convocatòries d’anys anteriors de diferents programes. 

– I com no, l’aprovació del Decret Llei 15/2020, de 5 de maig, que facilitava dis-
ponibilitat de liquiditat mitjançant préstecs a les entitats esportives. Que ha permès 
publicar la convocatòria de subvenció d’ajuts en forma de garantia d’operacions de 
préstec per oferir liquiditat a les entitats esportives amb necessitats immediates de tre-
soreria per fer front als efectes derivats de la Covid–19.

Des d’aquesta administració també s’ha presentat una proposta a la Comissió per 
la recuperació econòmica del govern de la Generalitat de Catalunya (Coreco) que 
consisteix en donar suport a les famílies catalanes per tal que tots els membres pu-
guin continuar fent activitat física i esport a través, entre d’altres, del pagament de 
les llicències esportives federatives i escolars a partir de la temporada 2020/2021. 
Aquesta proposta esta en estat d’anàlisis per part dels responsables del Coreco i serà 
viable en funció de la recepció dels fons europeus contra la Covid-19 aprovats per la 
comissió europea el passat 21 de juliol. 

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Gerard. M. Figueras i Albà, secretari General

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872899&language=ca_ES
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
econòmiques per a eliminar la bretxa digital i abordar la segregació 
educativa des del món local
314-07942/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07751/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies de suport 
econòmic, financer, fiscal i de flexibilització de terminis per a 
afrontar la crisi de la Covid-19
314-07947/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07947/12 us in-
formo del següent:

Per una banda, i referent a la primera pregunta, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha impulsat un pla de xoc amb diverses 
línies de suport econòmic per mitigar les conseqüències socioeconòmiques de la 
Covid-19 i contribuir a assegurar la viabilitat dels projectes del sector. Així, entre 
d’altres mesures s’ha previst:

En primer lloc, es preveu establir una ordre de crèdits, per facilitar la liquiditat 
a autònoms i empreses del sector primari que hagin estat afectats per la Covid-19. 
El tram té un límit de 20 M€ i compta amb la garantia del 80% del risc per part del 
Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda. Les condicions dels crèdits 
seran de 15.000 € a 100.000 € de capital, amb un termini de 5 anys, el primer dels 
quals de carència, amb un tipus Euribor 12 mesos + 3%.

Dins d’aquesta línia, i per a aquells sectors que més han patit les conseqüències 
socioeconòmiques de la crisi sanitària, es convocarà una línia d’ajuts pels sectors  
de la flor i la planta ornamental, el sector cunícola, el sector de l’aviram de carn i de  
les hípiques, per a la bonificació dels interessos dels crèdits sol·licitats, amb un pres-
supost de 1.525.000 €.

En segon lloc, s’ha habilitat un pla de xoc valorat amb aproximadament 3 M€ 
pels sectors marítims i de l’economia blava. Aprofitant la flexibilització del Fons 
Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) gestionats pel DARP, l’objectiu és atorgar 
ajuts a la paralització temporal de la flota pesquera produïda per causa de l’impacte 
de la Covid-19, compensar el sector aqüícola per la davallada d’activitat i d’ingressos 
i finançar l’adquisició d’EPIs i altres mesures de protecció per part dels actors de la 
cadena de producció i comercialització.

En aquest sentit es proposen 5 línies d’ajuts: ajuts per paralització temporal de 
l’activitat marisquera; ajuts per davallada d’ingressos en les explotacions aqüícoles; 
ajuts a les confraries de pescadors per la davallada de facturació en les llotges; ajut 
adreçat a les empreses de Centres d’Activitat Marítima de Catalunya; i ajuts als ope-
radors de la cadena del peix de les mesures de protecció.
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En aquest últim cas, amb l’objectiu de garantir l’abastiment alimentari, des d’un 
primer moment i amb celeritat es va considerar necessari incrementar les mesures 
de protecció i seguretat posant a disposició d’aquests operadors diversos ajuts per a 
la compra d’equips i materials de protecció i desinfecció individuals, així com tam-
bé orientats a facilitar inversions als centres de treball. L’objectiu era garantir un 
adequat distanciament de les persones treballadores per tal de contribuir a l’exercici 
d’aquestes activitats econòmiques en condicions seguretat, reduint les possibilitats 
de contagi i propagació de la Covid-19. Per aquest motiu, el 18 de maig passat, mit-
jançant la Resolució ARP/1033/2020, de 7 de maig, es va publicar una convocatòria 
extraordinària per a 2020 dels ajuts que estableix el FEMP, per donar una resposta 
immediata a l’impacte de la crisi de salut pública de la Covid-19 en el sector pes-
quer, aqüícola i de la comercialització i transformació de productes pesquers, sent 
subvencionable l’adquisició d’equips de protecció individual (comprats des de l’1 
de febrer de 2020) i la realització d’inversions per fer front a la pandèmia de la Co-
vid-19. El pressupost de l’esmentada convocatòria ascendeix a 1.000.000 €.

En tercer lloc, el DARP ha impulsat una iniciativa de compra pública d’aliments 
a productors amb una doble finalitat d’absoluta i necessària complementarietat. Per 
una banda, permet que persones productores d’aliments frescos puguin ser com-
pensades per la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de de-
terminats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la 
Covid-19. I, per altra banda, es contribueix a donar resposta a la creixent demanda 
d’aliments per part de les entitats socials, amb un increment d’un 30% superior al 
mateix període de l’any passat, a través de productes frescos, de proximitat i de gran 
qualitat. És el Banc d’Aliments de Catalunya qui rep la compra d’aquests productes.

Aquesta línia d’ajut es vehicula a través de la Resolució ARP/1634/2020, de 6 de 
juliol, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a les bases reguladores dels 
ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la man-
ca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència 
de la crisi sanitària de la Covid-19 (ref. BDNS 514702). Els productors que vulguin 
acollir-s’hi podran presentar les corresponents sol·licituds en dos períodes de 8 dies, 
un a mitjans de juliol i un segon al setembre. Es podrà presentar la sol·licitud i la 
justificació de l’ajut a la vegada de forma telemàtica a través del tramitador d’ajuts 
i subvencions de la Generalitat en la web tramits.gencat.cat. Les sol·licituds seran 
ateses per ordre cronològic, fins a l’exhauriment del pressupost (de 4.000.000 M€), 
que serà degudament anunciat en la web del DARP.

En quart lloc, s’ha facilitat una plataforma o Marketplace de relació entre pro-
ductors del sector agroalimentari i les iniciatives socials d’aprofitament alimentari, 
amb l’objectiu de contribuir a pal·liar l’emergència alimentària i evitar el malbarata-
ment d’aliments. Així mateix, s’han fomentat espais o plataformes de relació entre 
persones consumidores i productores de proximitat facilitant la comercialització i 
oferint a compradors/es informació centralitzada sota criteris de proximitat, posant 
en valor la pagesia i el sector agroalimentari que ha proveït d’aliments durant la pan-
dèmia de la Covid-19.

En cinquè lloc, el DARP ha completat l’ajut al sector de l’oví i el cabrum ja que 
l’habilitat per part de l’Estat no era suficient.

En aquest sentit, el Reial Decret 508/2020, de 5 de maig, pel qual s’estableixen 
les bases reguladores per a la concessió de les subvencions estatals destinades a 
l’exercici 2020 a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialit-
zació de xais i cabrits, durant els mesos de març i abril, com a conseqüència de les 
limitacions imposades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es decla-
ra l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
Covid-19, i les seves pròrrogues, va donar la possibilitat que les Comunitats Autò-
nomes que ho decidissin poguessin complementar l’ajuda que repartiria el Ministeri 
d’Agricultura entre les CCAA. El Govern de l’estat espanyol va decidir que aquesta 
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línia es dotaria amb 10 M€ per a tot l’estat espanyol, dels quals a Catalunya, d’acord 
amb les condicions i limitacions establertes pel Ministeri en el Reial Decret, en van 
tocar 286.765 €.

Ara bé, aquesta possibilitat d’incrementar l’aportació des de les CCAA es limi-
tava de forma que aquestes podien, d’acord amb les condicions del Reial Decret, 
establir imports diferenciats en funció de l’espècie o la orientació productiva de les 
explotacions, però en cap cas la quantia màxima dels ajuts podia superar els 12€ per 
ovella o cabra elegible.

En tot cas, conscients de la necessitat del sector, des del DARP es va decidir 
complementar l’ajuda en tot el que fos possible, motiu pel qual es van fer els càlculs 
inicials per a poder complementar l’ajut per cap fins el topall màxim dels 12€. Així, 
es va consignar en una partida Covid-19 (AG03D/482000190/6111/0072 AAGRA-
RIS Altres institucions sense fi de lucre Covid-19) un Total de 250.000€ més que 
han de permetre cobrir el topall màxim per animal, sempre que es compleixin els 
requisits, als que es podran acollir les persones beneficiàries.. Per tant i en resum, 
amb l’aportació extraordinària del Govern de la Generalitat l’import global pels 
ajuts serà de 536.765,00€.

En aquests moments és a punt de sortir publicada la convocatòria dels ajuts en 
règim de concurrència competitiva destinats durant l’exercici 2020 a les explotaci-
ons ovines i caprines amb dificultats de comercialització de xais i cabrits, durant els 
mesos de març i abril, com a conseqüència de les limitacions imposades pel Real 
Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19 i les seves pròrrogues.

Així mateix i finalment, recordar que el DARP ja va posar a disposició del sec-
tor una línia de crèdits per a circulants amb l’Institut Català de Finances (ICF) amb 
una quantia d’entre 5.000 i 60.000€ per expedient, fins a cinc anys, amb dos anys de 
carència. El DARP assumirà el 80% del risc.

L’import final no es pot determinar ja que dependrà del nombre de persones sol-
licitants que optin per acollir-s’hi. Inicialment s’havia previst una quantitat màxima 
de 35.000€ però, finalment, s’ha aconseguit ampliar-la fins a un màxim de 60.000 . 
El termini per presentar les sol·licituds no s’esgota, i a principis de maig han presen-
tat les sol·licituds 80 pagesos/es.

Aquesta línia de crèdits ha de servir per facilitar liquiditat a les explotacions 
perquè facin ús de l’ajuda per fer front a les despeses derivades de la seva activitat. 
L’objectiu és, entre d’altres, el d’assegurar la seva viabilitat després d’un període de 
liquidacions insuficients per cobrir els costos de producció.

Per altra banda, complementant els paràgrafs anteriors i referent a la resta de 
preguntes relacionades amb el sector vitivinícola, recordar que aquest s’ha vist per-
judicat de manera notable pels efectes de la crisi socioeconòmica derivada de la 
Covid-19, especialment pel tancament de restaurants i hotels. La venda de vins i ca-
ves passa en un 40% pel canal Horeca, el qual va haver de tancar-se. Cal afegir-hi, 
a més, l’impacte de la baixada del turisme, sobretot per als petits i mitjans cellers, 
i l’impacte específic sobre l’enoturisme, implantat al 40% dels cellers. A aquestes 
conseqüències sobrevingudes arran de la Covid-19 cal afegir-hi l’existència de la 
crisi de preus que arrossega de fa anys el sector del cava, el qual té un pes del 65% 
de tot el sector, per l’excedent de raïm i vi base cava.

En conseqüència, des del DARP s’està impulsant un Pla de xoc que mobilitzarà 
fins a 5,3 M€ en ajuts pels viticultors, els cellers i les DO víniques. Les mesures pre-
tenen compensar les pèrdues d’ingressos arran de la crisi provocada per la Covid-19. 
Aquest Pla s’ha aprovat a la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la Reactivació 
Econòmica i Protecció Social.

D’aquests 5,3 M€, la major part es destinaran a un conjunt de línies d’ajut per 
contribuir a millorar l’estructuració del sector, amb 4.000.000 €. Així mateix, una 
altra part es destina a la línia d’ajuts per a la promoció del vi català, havent-se com-
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plementat la línia del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) pel que fa les 
DO víniques amb 330.000 €; i també es destinen 770.000 € als Consells Reguladors 
de les DO, amb l’objectiu de pal·liar tota aquella manca d’ingressos que hi hagut al-
hora de cobrar les quotes i els precintes dels cellers i dels viticultors.

El Pla també preveu augmentar la promoció del vi català. El Departament i les 
DO catalanes han acordat impulsar una campanya de comunicació per promoure 
els vins catalans. En Total, el DARP hi destinarà 100.000 € a través de l’Incavi. 
Finalment, els 150.000 € restants es destinaran a altres actuacions de suport a les 
empreses vitivinícoles.

Així mateix, el Pla de xoc del Govern de la Generalitat impulsarà i gestionarà les 
Mesures Extraordinàries acordades pel Consell de Ministres de l’Estat espanyol del 
9 de juny per al conjunt del sector vitivinícola espanyol amb finançament de la UE. 
Aquestes mesures inclouen ajuts als cellers per a la destil·lació de vi i a l’emmagat-
zematge privat i ajuts als viticultors per a la verema en verd. Unes mesures que s’ha-
vien reclamat amb insistència des del DARP i que s’ha aconseguit que es dirigeixin 
de manera principal a les empreses inscrites a les DO.

La destil·lació d’excedents de vi permet destinar l’alcohol obtingut a fins indus-
trials, inclosa la fabricació de desinfectants i productes farmacèutics i energètics. 
L’emmagatzematge privat voluntari està destinat al vi emmagatzemat amb Deno-
minació d’Origen Protegida a doll, tant en dipòsit com en bota. La verema en verd 
compensa els viticultors que s’hi acullin el fet d’eliminar raïm d’algunes parcel·les 
quan encara és verd per reduir l’excés de producció.

Finalment, i en relació a les exempcions fiscals i les obligacions econòmiques, 
en la majoria dels casos l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya no per-
met l’aplicació d’unes mesures que correspondrien, en gran part, a l’Estat espanyol.

En aquest sentit i per exemple, l’IRPF és un impost estatal cedit parcialment a 
les comunitats autònomes, les quals tenen delegada la competència normativa per  
a regular tan sols determinats elements. L’article 46 de la Llei 22/2009, de 18 de de-
sembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes 
de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades nor-
mes tributàries, disposa que les comunitats autònomes no poden establir incentius 
fiscals per inversions empresarials, ni que suposin la minoració, en aquest cas, de la 
categoria de renda «rendiments de l’activitat econòmica».

No obstant a aquesta manca de competència delegada a les comunitats autò-
nomes, i d’acord a la voluntat del Govern de la Generalitat de facilitar la viabilitat 
econòmica del sector, s’impulsen altres mesures amb l’objectiu donar liquiditat a les 
explotacions perquè facin ús de l’ajuda per fer front a les despeses derivades de la 
seva activitat. L’objectiu és, entre d’altres, el d’assegurar la seva viabilitat.

En aquesta línia, l’Institut Català de Finances (ICF) ja disposa de productes per 
finançar necessitats de circulant del món agrari. En concret i per exemple, Agrocrè-
dit, préstecs de l’ICF que compten amb una part d’assumpció de risc per part del 
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP); i Pimes sec-
tor primari, que són préstecs amb aval inclòs, en col·laboració amb el mateix DARP  
i Avalis de Catalunya SGR.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació de les 
tasques i les funcions que feia la Fundació del Món Rural
314-07948/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07948/12 us in-
formo del següent:

En primer lloc, les tasques i funcions que desenvolupava la Fundació del Món 
Rural (FMR) queden incloses dins de l’àmbit competencial del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i s’assignaran al Gabinet Tècnic 
i a la Direcció General de Desenvolupament Rural, d’acord amb les funcions reco-
llides als articles 18 i 34 del Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que disposa d’una es-
tructura consolidada que li permetrà analitzar i avaluar el medi rural i fer front als 
reptes que poden sorgir en un sector en contínua evolució.

En segon lloc, la decisió de desfer l’estructura de la FMR s’integra en l’escenari 
actual de reestructuració, racionalització i simplificació del sector públic, i es plan-
teja a l’empara de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol 
de 2012 que aprovà els criteris per a la creació, modificació i supressió d’entitats par-
ticipades per la Generalitat, i que segueix els preceptes de la guia de «Criteris d’ac-
tuació en els processos de desvinculació i extinció d’entitats, amb participació ma-
joritària del sector públic» publicats per la Comissió del Sector Públic del Consell 
per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració a 17 de juliol de 2013.

L’apartat 4 de l’annex 1 de l’esmentat Acord del Govern, estableix que els de-
partaments de l’Administració de la Generalitat han d’impulsar les actuacions opor-
tunes per a la supressió o desvinculació d’una entitat sempre que sigui adient en ter-
mes d’eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics o en la implementació 
de les polítiques públiques, o bé quan s’apreciï que han perdut la seva vigència els 
criteris mitjançant els quals es va crear l’entitat.

Cal fer avinent que la FMR no compliria actualment amb els requisits de millora 
substancial en termes d’eficàcia i eficiència que serien necessaris per a la seva cons-
titució, segons els criteris de necessitat de l’Acord del Govern de 2012.

També cal recordar, com s’ha fet al primer punt, que les finalitats de la Funda-
ció queden incloses dins de l’àmbit de competències del DARP, pel que es produeix 
una duplicitat entre determinades actuacions de la FMR i les que ve desenvolupant 
el mateix Departament, mitjançant el seu Gabinet Tècnic i la Direcció General de 
Desenvolupament Rural, d’acord amb les funcions recollides als articles 18 i 34 del 
Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, pel que els objectius actuals de la FMR s’integren 
de manera més eficient dins de les competències del DARP, el qual disposa d’una 
infraestructura més sòlida per analitzar i avaluar el medi rural dins d’una planifica-
ció estratègica per al seu desenvolupament sostenible i fer front als reptes que poden 
sorgir en un sector en contínua evolució.

En tercer lloc, cal dir però que l’avaluació de les tasques de la FMR ha estat po-
sitiva, ja que s’han desenvolupat projectes i actuacions, dins del seu àmbit de treball, 
que han donat informació i coneixement de temes relacionats amb el desenvolupa-
ment i evolució del món rural.
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En quart lloc, el fet de constatar certes duplicitats amb actuacions del mateix 
DARP, sí que ha contribuït a la decisió de la dissolució per evitar repeticions inne-
cessàries.

En cinquè lloc, l’article 176 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives i financeres, estableix que en els processos de dissolució de les fun-
dacions del sector públic de l’Administració de la Generalitat, l’acord de dissolució 
obre el període de liquidació de manera automàtica, i aquesta es duu a terme per 
mitjà de la cessió global d’actius i passius en favor de l’Administració de la Gene-
ralitat, o de les entitats del seu sector públic. Per tant, la dissolució de la FMR amb 
cessió d’actius i passius a l’Administració de la Generalitat tindrà diferents efectes.

L’article 8 dels Estatuts estableix que la dotació inicial de la FMR queda consti-
tuïda pels béns i drets aportats a l’acte fundacional. D’acord amb el punt III de l’es-
criptura de constitució de data 25 de juliol de 2005, la dotació fundacional inicial es 
fixa en la suma de 30.000,00 €, que han estat íntegrament aportats per l’únic funda-
dor, la Generalitat de Catalunya, ja que la FMR, des de la seva constitució, ha estat 
adscrita al DARP, el qual ha efectuat anualment l’aportació al funcionament, d’acord 
amb la consignació establerta en la Llei de Pressupostos de la Generalitat. Els altres 
membres del Patronat no han efectuat cap aportació al funcionament de la Fundació.

En relació al personal, la FMR comptava amb tres efectius, els quals es regien 
per la normativa laboral, Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (TRET). D’acord amb 
l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, el canvi de titularitat d’una empresa, d’un 
centre de treball o d’una unitat productiva autònoma, no extingeix per si sol la re-
lació laboral, i el nou empresari quedarà subrogat en els dret i les obligacions labo-
rals i de Seguretat Social de l’anterior, inclosos els compromisos de pensions, en els 
termes que preveuen la normativa específica i, en general, totes les obligacions de 
protecció social complementària que ha adquirit el cedent.

A l’efecte del que preveu aquest article 44 TRET, es considera que existeix suc-
cessió d’empresa si la transmissió afecta una entitat econòmica que manté la seva 
identitat, entesa com un conjunt de mitjans organitzatius a fi de portar a terme una 
activitat econòmica, essencial o accessòria. Per tant, la cessió d’actius i passius com-
portarà la incorporació de 3 persones actualment en plantilla de la FMR a la es-
tructura de la Generalitat en la qual ja es realitzen algunes de les funcions que esta 
desenvolupant la FMR.

Com a conseqüència dels canvis que podien afectar les condicions de treball ac-
tuals del personal, es va iniciar al desembre de 2019 un procés de comunicació amb 
els treballadors. L’article 44.4. ET estableix que llevat de pacte en contra, establert 
mitjançant un acord d’empresa entre el cessionari i els representants dels treballa-
dors una vegada consumada la successió, les relacions laborals dels treballadors 
afectats per la successió s’han de seguir regint pel conveni col·lectiu que en el mo-
ment de la transmissió fos aplicable a l’empresa, centre de treball o unitat producti-
va autònoma transferida. D’acord amb l’article 44.6 ET, el cedent i el cessionari han 
d’informar els representants dels seus treballadors respectius afectats pel canvi de 
titularitat, del punt següents:

a) Data prevista de la transmissió.
b) Motius de la transmissió.
c) Conseqüències jurídiques, econòmiques i socials, per als treballadors, de la 

transmissió.
d) Mesures previstes respecte dels treballadors.
Aquesta informació es va trametre en la reunió de 13 de desembre de 2019 entre 

representants de la FMR i els treballadors, en la que se’ls va explicar:
– que els objectius de la Fundació s’integraven de manera més eficient dins de 

les competències del DARP, concretament dins de les funcions del Gabinet Tècnic, 
ubicat a la seu central de Gran Via 612-614 de Barcelona.
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– que el personal subrogat passaria amb el mateix vincle i contracte,
– que les condicions de treball proposades pel cessionari constituïen una modi-

ficació substancial de les condicions de treball, i que la negativa del treballador, a la 
subrogació, suposava la ruptura de la relació laboral imputable a l’empresari cessio-
nari i originaria el dret a indemnització amb 20 dies per any treballat.

– es va atorgar un termini d’un mes des de la data de la reunió per rebre resposta 
per part dels treballador.

Els tres treballadors de la FMR van sol·licitar la rescissió del contracte per mo-
dificació substancial de les condicions de treball, havent rebut les corresponents in-
demnitzacions previstes a la normativa vigent. D’acord amb l’anterior, a partir del 
dia 13 gener de 2020, la FMR no compta amb cap treballador en actiu.

Per tant, la dissolució de la FMR, amb la cessió d’actius i passius, integra dins 
del DARP les places de personal de la FMR que, juntament amb les actuals del Ga-
binet tècnic, assumiran les tasques que feia, fins aquest moment, la Fundació del 
Món Rural.

En sisè lloc i com s’ha dit, el DARP assumeix les tasques de la FMR, pel que les 
col·laboracions en l’àmbit d’altres territoris de l’Estat i de la Unió Europea es segui-
ran fent tal com es venien desenvolupant fins aquest moment, comptant, si s’escau, 
amb els mateixos col·laboradors externs amb els que comptava la FMR.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han mort per la Covid-19 en residències per a gent 
gran de la província de Lleida
314-07955/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07955/12 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat ha treballat de manera coordinada entre el Departa-
ment de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’adoptar 
les mesures preventives adients en l’àmbit residencial. D’aquesta manera es podia 
assegurar que les directrius de les autoritats sanitàries s’adequaven en tot moment a 
la realitat dels centres residencials.

El Departament de Salut va elaborar documents sobre mesures higièniques i 
de protecció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 des del primer 
moment. Aquestes mesures es van anar concretant i fent més restrictives partir del 
dia 13 de març de 2020. Així en aquesta data es varen publicar les resolucions 
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per 
a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 i SLT/737/2020, de 13 de 
març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2, a través de les quals es va disposar el tancament de 
diferents tipus de serveis de l’àmbit social. Des d’aleshores són múltiples les instruc-
cions, recomanacions i protocols específics que s’han realitzat en l’àmbit residencial 
conjuntament pel Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.
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Una de les mesures preventives dutes a terme durant la gestió de la pandèmia és 
el monitoratge de la casuística de cada un dels centres residencials. A tal efecte es 
va dictar per part del Secretari del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies la instrucció 6/2020, de 23 de març que estableix, a la disposició sisena, que els 
titulars dels centres residencials han de posar a disposició del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies la informació veraç i ajustada al sistema d’informació 
vigent, sobre les característiques físiques del centre, el personal i les persones resi-
dents amb especial atenció al que estableix l’apartat segon de l’Orde SND/265/2020, 
de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a las residències de persones grans 
i centres sociosanitaris, davant la situació de crisi ocasionada pel Covid-19 i que, 
diàriament, remetran les informacions contingudes en els formularis especialment 
habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs.

A través d’aquest monitoratge es podien obtenir dades sobre la situació diària de 
les residències, realitzar les oportunes trucades de seguiment i adoptar les mesures 
oportunes a cada cas. Val a dir que des del 14 d’abril al 14 de juny s’han realitzat un 
Total de 88.064 tests PCR tant a residents com a treballadors. El 72,9% a residents 
en dispositius de gent gran. Això ha comportat que actualment Catalunya té totes 
les residències testades.

Per la seva banda, cal assenyalar que de conformitat amb l’article 7.1 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i d’acord amb l’aplicabilitat dels límits previstos 
a la normativa que regula el dret d’accés a la informació pública (Ley 19/2013, de 
9 de desembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern) es facilita la informació en els termes que es sol·licita a la iniciativa 
parlamentària, procurant no comprometre la privacitat de les persones afectades, tot 
agrupant les dades d’aquells centres on es donen pocs casos.

A tal efecte, existeixen un Total de 15 centres residencials on es donen 1 o 2 ca-
sos d’èxitus Covid-19 o d’èxitus sospita de Covid-19, per a la resta de centres resi-
dencials, a data d’1 de juny, les dades són les següents: 

Residència Èxitus Covid-19 Èxitus sospita Covid-19

Residència Mirador del Segrià    

Residència assistida Comtes 
d’Urgell 6  

Centre residencial Joviar 15 4

Residència Santa Teresa Jornet 
(servei de residènc 3  

Residència 3a edat Bona Estada    

Centre Gerontològic Myces (servei 
de residència as 3  

Centre Residencial ca la Cileta 
(servei de residèn

   

Residència assistida per a gent 
gran Lleida-Balàfi 10 5

Residència Municipal de Vilanova 
de Bellpuig

   

Llar d’avis del Carme    

Barcelona, 15 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones contagiades de Covid-19 a la província de Lleida que viuen 
en residències per a gent gran
314-07959/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07959/12 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat ha treballat de manera coordinada entre el Departa-
ment de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’adoptar 
les mesures preventives adients en l’àmbit residencial. D’aquesta manera es podia 
assegurar que les directrius de les autoritats sanitàries s’adequaven en tot moment a 
la realitat dels centres residencials.

El Departament de Salut va elaborar documents sobre mesures higièniques i 
de protecció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 des del primer 
moment. Aquestes mesures es van anar concretant i fent més restrictives partir del 
dia 13 de març de 2020. Així en aquesta data es varen publicar les resolucions 
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per 
a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 i SLT/737/2020, de 13 de 
març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2, a través de les quals es va disposar el tancament de 
diferents tipus de serveis de l’àmbit social. Des d’aleshores són múltiples les instruc-
cions, recomanacions i protocols específics que s’han realitzat en l’àmbit residencial 
conjuntament pel Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

Una de les mesures preventives dutes a terme durant la gestió de la pandèmia és 
el monitoratge de la casuística de cada un dels centres residencials. A tal efecte es 
va dictar per part del Secretari del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies la instrucció 6/2020, de 23 de març que estableix, a la disposició sisena, que els 
titulars dels centres residencials han de posar a disposició del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies la informació veraç i ajustada al sistema d’informació 
vigent, sobre les característiques físiques del centre, el personal i les persones resi-
dents amb especial atenció al que estableix l’apartat segon de l’Orde SND/265/2020, 
de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a las residències de persones grans 
i centres sociosanitaris, davant la situació de crisi ocasionada pel Covid-19 i que, 
diàriament, remetran les informacions contingudes en els formularis especialment 
habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs.

A través d’aquest monitoratge es podien obtenir dades sobre la situació diària de 
les residències, realitzar les oportunes trucades de seguiment i adoptar les mesures 
oportunes a cada cas. Val a dir que des del 14 d’abril al 14 de juny s’han realitzat un 
Total de 88.064 tests PCR tant a residents com a treballadors. El 72,9% a residents 
en dispositius de gent gran. Això ha comportat que actualment Catalunya té totes 
les residències testades.

Per la seva banda, cal assenyalar que de conformitat amb l’article 7.1 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i d’acord amb l’aplicabilitat dels límits previstos 
a la normativa que regula el dret d’accés a la informació pública (Ley 19/2013, de 
9 de desembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern) es facilita la informació en els termes que es sol·licita a la iniciativa 
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parlamentària, procurant no comprometre la privacitat de les persones afectades, tot 
agrupant les dades d’aquells centres on es donen pocs casos.

A tal efecte, hi havia a data 1 de juny un total de 7 centres residencials, els quals 
són centres amb 1 o dos casos i que en total suposen 9. Les dades per a la resta de 
centres han estat les següents: 

Residència Població
Confirmats 

Covid-19

Residència geriàtrica Vell d’Or Alpicat 0

Residència La Nostra Llar Sant Jaume I Lleida 0

Residència per a la Gent Gran d’Almacelles Almacelles 10

Residencia para la Tercera Edad Sant Roc Vilanova de la Barca 0

Residència Municipal d’Avis de Juneda Juneda 35

Residència de la gent gran Sant Antoni de Tàrrega Tàrrega 0
Residència Geriàtrica Sant Domènec de Balaguer 
(servei Balaguer 0

Mini-residència d’avis municipal Verge d’Aguilar Os de Balaguer 5
Residència Santa Teresa Jornet (servei de llar 
residènc Aitona 22
Residència Geriàtrica Mas Vell (servei de 
residència as Agramunt 0

Residència la Nostra Llar Sant Jaume II Lleida 0

Mini-Residència d’Avis de la Vall d’Àger Àger 22

Residència assistida les Garrigues Borges Blanques 0

Residència Mirador del Segrià Rosselló 0

Residència La Teva Llar Lleida 0

Residència Barbens Barbens 0

Residència assistida Sant Pere Claver Verdú 0

Residència assistida de Bellpuig Bellpuig 0
Centre Geriàtric Verge de Montserrat (servei de 
residèn Lleida 0

Llar Mare Marcelina Verdú 0

Residència l’Anunciata Juneda 0

Residència de Gent Gran Llar Sant Josep (Lleida) Lleida 26

Llar-residència per a gent gran ADESMA Lleida 0

Residència El Pati Puigverd de Lleida 0

Residència assistida Comtes d’Urgell Balaguer 43

Residència Vilot Lleida 0

Residència Barbens II Barbens 0

Centre residencial Joviar Lleida 29
Residència Santa Teresa Jornet (servei de 
residència as Aitona 27
Llar-residència Municipal d’Artesa de Segre 
(servei de Artesa de Segre 0
Residència Geriàtrica Sant Domènec de Balaguer 
(servei Balaguer 0

Residència geriàtrica Pla d’Urgell Bell-lloc d’Urgell 0
Hospital Berenguer de Castelltort-Residència 
Mare Güell Cervera 0

Residència 3a edat Bona Estada Almenar 0

Residencia Castrillón Lleida 0

Residència Bellpuig Bellpuig 0
Residència Bon Lloc (servei de residència 
assistida) Lleida 0

Residència Verge del Castell Cubells 0
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Residència Població
Confirmats 

Covid-19

Residència Bon Lloc (servei de llar residència) Lleida 0

Residència Josep Torrent Vila-sana 0

Residencial Sant Sebastià Alcarràs 0

Residència assistida de Ponts Ponts 0
Residència de la Fundació Privada Agropecuària 
de Guiss Guissona 34
Centre Gerontològic Myces (servei de residència 
assisti Lleida 28

Sanitas Residencial Ilerda Lleida 0

Residència Cal Tomeu Cabanabona 20

Residència geriàtrica Santa Maria Balaguer 28
Residència d’avis el Sagrat Cor de Benavent de 
Segrià Benavent de Segrià 0
Llar dels Nostres Avis Gimenells i el Pla de 

la Font 0

Residència Centre Geriàtric Lleida Lleida 89
Centre Residencial ca la Cileta (servei de 
residència a Palau d’Anglesola 0

Llar Residència l’Esplai Alpicat 13
Residència geriàtrica Pinyana (servei residència 
assist Alfarràs 0
Residència assistida per a gent gran Sant Antoni 
de Pàd Lleida 0

Ribera del Sió(servei de residència assistida) Agramunt 0
Residència assistida per a gent gran Lleida-
Balàfia Lleida 26

Residència assistida Betula Alba Almacelles 0

Llar residència Betula Alba Almacelles 2
Residència ICAD. Institut Català d’Assistència 
Domicili Torre-serona 0

Residència Senior Bellvis Bellvís 0

Residència de La Fuliola Fuliola 21

Residència assistida per a gent gran Sant Josep Torrefarrera 0

Residència Municipal d’Arbeca Arbeca 0

Llar d’avis del Carme Tàrrega 0

Residència per a gent gran Balafia II Lleida 10

Residència Assistida d’Anglesola Anglesola 7

Barcelona, 15 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives 
d’acompanyament de les persones grans que viuen soles que ha 
posat en marxa durant el confinament
314-07972/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-07972/12 juntament amb la: 314-08050/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència al mateix assumpte, 
fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de 
manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració.

En relació a les mesures que ha dut a terme el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies per acompanyar a les persones grans que viuen soles durant el 
període de confinament les hi fem saber que, previ al tancament dels centres de dia, 
se’ls hi va sol·licitar que les persones ateses amb especial vulnerabilitat, que vivien 
soles o aquelles que el seu familiar cuidador no podia fer-se’n càrrec, poguessin dis-
posar d’atenció domiciliària i/o àpats a domicili si era necessaris. Aquest suport és 
va facilitar des dels propis centres de dia o bé mitjançant els serveis socials bàsics. 
Pel que fa aquesta mesura, els hi podem facilitar les peticions fins al dia 18 de març 
inclòs agregades. Les dades serien les següents:

Núm. centres de dia identifiquen persones 
vulnerables fins al 18 de març 257

Núm. de centres dels que es deriven peticions 
als ens locals 127

Núm. de centres que identifiquen necessitats i 
donen cobertura el propi centre de dia  130

Nota: 104 centres de dia van informar indicant que podrien donar cobertura però no han 
identificat necessitats

 
Núm. persones 
donen cobertura els 
centres de dia

Núm. persones 
derivades als 
serveis socials 
bàsics

Peticions 
informades fins al 
18 de març

Número de persones que 
necessiten SAD 331 466 797

Número persones 
necessiten APATS 311 363 674

D’altra banda, altres accions que s’han dut a terme les Àrees Bàsiques de Serveis 
Socials han estat les següents:

– Detecció de persones usuàries dels serveis socials bàsics compatibles amb per-
fils vulnerables, entre les que es troben les persones grans sole.

– Acompanyament i suport per mitjans telemàtics a les persones grans que viuen 
soles (telèfon, videoconferències, teleassistència, entre d’altres).

– Activació de SAD social, àpats a domicili o altres serveis (xarxes de suport, 
voluntariat).

– Suport telefònic a les cuidadores.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions fetes pel Cos d’Agents Rurals a la província de Lleida 
durant l’estat d’alarma
314-07984/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones denunciades pel Cos d’Agents Rurals a la província de 
Lleida per incomplir les mesures adoptades durant l’estat d’alarma
314-07985/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de 
desinfecció arran de la pandèmia de Covid-19 fetes pel Cos d’Agents 
Rurals a la província de Lleida
314-07986/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
seguretat i protecció de la Covid-19 adoptades per a la campanya 
de recollida de la fruita dolça durant l’estat d’alarma i les fases del 
desconfinament
314-07998/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07809/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import lliurat als 
pagesos pel Pla d’arrencades de fruita de pinyol
314-07999/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa 
de les línies de crèdit per a circulant per als agricultors arran de la 
crisi per la Covid-19
314-08000/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
afrontar la caiguda del consum i dels preus dels sectors oví i caprí 
arran de la crisi per la Covid-19
314-08001/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’anticipar a l’octubre el pagament dels ajuts de la política agrària 
comuna arran de la crisi per la Covid-19
314-08002/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07809/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
seguretat adoptades en matèria de pesca continental durant l’estat 
d’alarma i les previstes per a les fases del desconfinament
314-08003/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de la província de Lleida sense connexió a la xarxa que han demanat 
dispositius per a seguir el curs durant el confinament
314-08005/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08005/12 314-
08006/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya de la província de Llei-
da van sol·licitar ordinadors i/o punts de connectivitat per a un Total de 2.670 alum-
nes. D’aquest alumnat, un Total de 2.499 han rebut els ordinadors i/o punts de con-
nectivitat.

Un total de 171 alumnes no han rebut els ordinadors i/o punts de connectivitat, 
perquè l’adreça facilitada era incorrecta o perquè la família va canviar de domicili.

El lliurament dels ordinadors i/o punts de connectivitat a l’alumnat de la provín-
cia de Lleida es va fer durant el període comprès entre el 28 d’abril i 5 de juny de 
2020.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de la província de Lleida sense connexió a la xarxa que han rebut 
dispositius per a seguir el curs durant el confinament
314-08006/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08005/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya 
informativa dels serveis d’atenció a la violència contra els infants
314-08021/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08021/12.

Des del Govern s’han fet diverses accions informatives per detectar casos de vio-
lència envers infants i joves:

1) S’ha fet una campanya pels mitjans públics de televisió i radiofònics de difusió 
del telèfon d’Infància Respon durant el mes de març.

2) La Direcció General de Joventut (DGJ), en col·laboració amb Adolescents.cat, 
ha impulsat un nou servei de consultori psicològic en línia, que atén específicament 
preocupacions i dubtes derivats de la crisi sanitària de la Covid 19, així com de les 
mesures de confinament i dels conflictes que du associats. Aquest recurs (disponible 
al web Confinats.cat) s’adreça a tota la joventut catalana i, en especial, a nois i noies 
adolescents. El web inclou consells pràctics de prevenció i també recull testimonis 
de joves, en vídeos autoproduïts des dels seus domicilis. A més, els adolescents i 
joves poden publicar-hi consultes de manera anònima i reben resposta amb rapidesa 
i professionalitat per part de l’equip de psicòlogues del consultori d’Adolescents.cat.

3) La DGJ ha editat la guia «Com trobar-hi sentit. Consells pràctics per a joves 
durant el confinament», adreçada als i les joves amb l’objectiu d’ajudar-los a gestio-
nar emocionalment la situació de confinament i a identificar aspectes que impacten 
en la seva salut mental. La guia vol ajudar-los a afrontar els sentiments i emocions 
produïts per la situació que estan vivint i proposa un ampli ventall d’idees i inicia-
tives per reforçar les emocions positives i per potenciar les habilitats socials (creati-
vitat, comunicació, socialització, etc.).

4) La Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut (SIAJ) va impulsar la cam-
panya #HeyBrain, adreçada a la població adolescent per tal de fomentar hàbits sans 
i responsables en la utilització dels dispositius mòbils (smartphones i tauletes) i de 
les xarxes socials. Amb el lema «Jo actuo per una internet conscient. Crea, gaudeix 
i comparteix», la campanya aprofita el fort increment en l’ús de les TIC durant el 
confinament per adreçar-se directament als i les adolescents i joves i encoratjar-los 
a fer servir els dispositius mòbils per a desenvolupar-hi tot el seu potencial comu-
nicatiu, creatiu, participatiu, comunitari o cívic. I a la vegada, busca que se sentin 
empoderats per posar els seus propis límits en el món digital. En aquest sentit, la 
campanya vol servir per conscienciar dels perills amb què les xarxes socials asset-
gen sovint els seus usuaris i usuàries. Perills com ara l’aïllament físic, l’addicció a 
les TIC i/o als joc on-line, la necessitat compulsiva d’exposar la vida personal a les 
xarxes, el ciberassetjament, el sexpreading (compartir imatges amb contingut sexual 
d’una altra persona sense consentiment), les noves expressions de violència masclis-
ta, la sobredosi d’informació o els trastorns psicològics. Es tracta, en definitiva, de 
conscienciar dels inconvenients i perills de les xarxes i de l’ús desmesurat de mòbils 
i altres dispositius (un ús molt incrementat durant el confinament) i fer-ho fugint de 
la perspectiva adultocèntrica o alliçonadora: parlant de tu a tu als i les joves i reco-
neixent-los com a ciutadans i ciutadanes que saben on són els límits.

A més, des de l’CD s’ha posat en marxa la campanya #AgafaElGuant amb l’ob-
jectiu d’augmentar la protecció i seguretat d’infants, adolescents i joves davant les 
violències masclistes en l’actual realitat derivada per la crisi sociosanitària de la 
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Covid-19. L’objectiu és que infants i joves puguin identificar les violències que es-
tan patint en les seves diferents manifestacions, apropar-los els recursos existents 
i promoure un espai virtual de suport i sororitat col·lectiu que trenqui el seu aïlla-
ment. I des del Departament d’Interior també s’ha engegat una campanya sobre el 
grooming.

Barcelona, 8 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives 
d’acompanyament de les persones grans que viuen soles que ha 
posat en marxa durant el confinament
314-08050/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07972/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament a les 
confraries de pescadors de la província de Girona de material de 
protecció davant la Covid-19
314-08074/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08074/12 i 
314-08175/12, atès que les iniciatives es refereixen a un mateix assumpte i, per con-
següent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constata-
ble, es considera convenient respondre-les de manera conjunta per tal de facilitar-ne 
l’elaboració, us informo del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) no ha 
lliurat, de manera directa, material físic de protecció a cap de les confraries de Ca-
talunya. Això no obstant, atès que els sectors pesquer, aqüícola i de la comercialitza-
ció i transformació dels productes pesquers van ser declarats serveis essencials pel 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la gestió de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19; i amb l’objectiu de 
garantir l’abastiment alimentari, des d’un primer moment i amb celeritat es va consi-
derar necessari incrementar les mesures de protecció i seguretat posant a disposició 
d’aquests operadors diversos ajuts per a la compra d’equips i materials de protecció i 
desinfecció individuals, així com també orientats a facilitar inversions als centres de 
treball. L’objectiu era garantir un adequat distanciament de les persones treballado-
res per tal de contribuir a l’exercici d’aquestes activitats econòmiques en condicions 
seguretat, reduint les possibilitats de contagi i propagació de la Covid-19.

Per aquest motiu, el 18 de maig passat, mitjançant la Resolució ARP/1033/2020, 
de 7 de maig, es va publicar una convocatòria extraordinària per a 2020 dels ajuts 
que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), per donar una res-
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posta immediata a l’impacte de la crisi de salut pública de la Covid-19 en el sector 
pesquer, aqüícola i de la comercialització i transformació de productes pesquers, 
sent subvencionable l’adquisició d’equips de protecció individual (comprats des de 
l’1 de febrer de 2020) i la realització d’inversions per fer front a la pandèmia de la 
Covid-19.

El pressupost de l’esmentada convocatòria ascendeix a 1.000.000 €.
La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà segons el nombre de sol·li-

cituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d’acord amb els criteris de se-
lecció i de valoració que estableixen els annexos de l’Ordre ARP/353/2016, de 23 de 
desembre, i tenint en compte els imports màxims següents per línia d’ajut: 

Prioritat 1 Desenvolupament sostenible de la pesca 300.000,00€

Línies:  

A8 Inversions en matèria de salut 100.000,00€

A12 Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i 
ancoratges 200.000,00€

Prioritat 2 Desenvolupament sostenible de l’aqüicultura 300.000,00€

Línies:    

B2 Inversions productives a l’aqüicultura 300.000,00€

Prioritat 5 Comercialització i transformació 400.000,00€

Línies:    

D1 Mesures de comercialització 200.000,00€

D2 Transformació dels productes de la pesca i l’aqüicultura 200.000,00€

Finalitzat el termini de presentació (15 dies que computen des de l’endemà de 
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC), les sol·licituds de peticions entrades es 
recullen en el quadre següent: 

Prioritat 1 Desenvolupament sostenible de la pesca Expedients
Imports 

sol·licitats

Línies: 

A8 Inversions en matèria de salut 10 7.201,50€

A12 Ports pesquers, llocs de 
desembarcament, llotges i ancoratges 16 72.412,47€

Prioritat 5 Comercialització i transformació

Línies: 

D1 Mesures de comercialització 3 75.780,71€

D2 Transformació dels productes de la pesca 
i l’aqüicultura 7 109.637,69€

Totals 36 265.032,37€

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a garantir 
la seguretat del retorn dels treballadors públics al lloc de treball
314-08091/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08091/12 a 314-
08095/12 atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informa-
cions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta.

Per garantir la seguretat del retorn dels treballadors públics als llocs de treball, 
des de la Secretaria d’Administració i Funció Pública s’han dictat les instruccions 
següents:

– Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i or-
ganitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

– Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i or-
ganitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

– Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que 
s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la reincorporació pre-
sencial al lloc de treball.

– Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre la reincorporació progressiva als cen-
tres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus 
SARS-CoV-2.

– Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i 
seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

Els departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya també han elabo-
rat els seus Plans de contingència i reincorporació progressiva considerant les pre-
visions de la Instrucció 5/2020 amb la finalitat de preservar la salut dels empleats 
públics i contribuir a contenir el risc de contagi en els centres de treball.

Pel que fa a garantir el subministrament dels equips de protecció individual, s’ha 
fet una compra centralitzada per a personal no sanitari realitzada per la Comissió 
Central de Subministraments del Departament de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda i s’han adquirit en una primera adjudicació, que va tenir lloc el 5 de maig 
de 2020, les quantitats següents:

– 4.750.000 unitats de guants de nitril
– 4.730.000 unitats de mascaretes quirúrgiques
– 900.000 unitats de mascaretes FFP2
– 30.500 unitats de mascaretes FFP3
– 70.500 litres de gel hidroalcohòlic
La gestió de la crisi sanitària s’ha realitzat des de les Meses de Negociació i les 

Comissions Paritàries sectorials, el que ha permès una major participació de totes 
les organitzacions sindicals representades, i un tractament específic de les necessi-
tats de cada sectorial. Les reunions celebrades han estat les següents:

– Mesa General de Negociació dels Empleats públics:30 d’abril, 18 i 19 de maig, 
15 de juny i 26 de juny de 2020.
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– Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic: 20 d’abril 
i 15 de juny de 2020.

– Reunió telemàtica del plenari de la Comissió Paritària Sectorial de Personal 
d’Administració i Tècnic, i Laboral: els dies 16 i 27 d’abril, i el 21 de maig de 2020.

– Reunió presencial de la Permanent de la Comissió Paritària Sectorial de l’ICS: 
19 de febrer. Reunions telemàtiques: 17 d’abril i 20 de maig.

– Comissió Paritària Sectorial d’Educació: Reunions amb els membres de la part 
social de la Comissió Paritària Sectorial:30 d’abril, 5 i 20 de maig de 2020. Reu-
nió amb els membres de la part social del Comitè de Seguretat i Salut del Personal 
d’Administració i Tècnic, i Laboral: 5 de maig de 2020. Reunions telemàtiques del 
plenari telemàtic de la Comissió Paritària sectorial: 1 i 17 de juliol.

– Reunió telemàtica de la Permanent de la Comissió Paritària General: 18 de 
juny. Plenari telemàtic de la Comissió Paritària General:30 de juny.

Les Instruccions 4/2020 i 6/2020 de la Secretaria d’Administració i Funció Pú-
blica estableixen les mesures d’higiene i les circumstàncies específiques en les quals 
s’haurà de realitzar un rentat de mans, sens perjudici de les que determini posterior-
ment cada servei de prevenció de riscos laborals en funció de l’activitat; preveuen 
l’ús de sabó i tovalloletes de paper d’un sol ús, i també la disponibilitat de gel hi-
droalcohòlic. D’altra banda estableixen la necessitat d’elaborar protocols de neteja 
i desinfecció i estableix els criteris mínims d’aquestes i els elements a desinfectar, 
tant als llocs de treball com a les zones comunes, així com els productes a utilitzar 
i els requisits que han de complir aquests productes.

Els serveis de prevenció dels departaments i organismes públics han elaborat els 
protocols específics de neteja i desinfecció aplicables als centres de treball.

La Comissió Central de Subministraments del Departament de la Vicepresidèn-
cia i d’Economia i Hisenda ha modificat l’Acord marc de serveis de neteja per adap-
tar-lo a les noves necessitats de neteja i desinfecció dels centres de treball.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips 
de protecció individual que ha repartit entre els seus treballadors
314-08092/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08091/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot garantir 
equips de protecció individual per a tots els treballadors en cas de 
retorn presencial als llocs de treball
314-08093/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08091/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions de la Comissió Paritària General des de l’inici de la crisi 
sanitària
314-08094/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08091/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
incrementar les mesures higièniques i de neteja dels llocs de treball 
del personal de la Generalitat
314-08095/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08091/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que els 
directors dels serveis territorials d’Educació participin en actes de 
partit com a responsables públics del Govern
314-08101/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07762/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si directors de 
serveis territorials d’Educació han participat en actes de partit com 
a responsables públics
314-08102/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07762/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Educació ha comprat material de protecció davant la Covid-19
314-08103/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07766/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Educació ha comprat mascaretes a l’empresa MaskCat
314-08104/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07766/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Educació farà la prova de la Covid-19 a tots els docents i al 
personal d’administració i serveis que es reincorporin als centres 
educatius
314-08108/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07766/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’autoritzar el servei de menjador en la reobertura dels centres 
escolars al juny
314-08110/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08110/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb l’establert en el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de de-
sescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament 
dels centres i els estudis del curs 2020-2021:

«Tot i això, també és voluntat del Departament poder atendre de manera perso-
nalitzada i presencial aquells alumnes que ho requereixin, amb la voluntat, a més, 
que, malgrat l’estricta voluntarietat i la decisió de d’assistència –en el marc de la 
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fase 2 – dels alumnes i de les famílies en el cas dels menors d’edat, tot l’alumnat 
tingui l’oportunitat d’assistir al seu centre en algun moment d’aquest final de curs, 
sempre a partir de la data en què el territori on és ubicat el centre entri en la fase 2 
de desescalada. Recordant, però, que en tota actuació s’hauran de garantir, d’una 
manera extremadament estricta, les condicions de salut de l’alumnat i del personal 
docent i no docent, d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària i de l’atenció 
a la vulnerabilitat d’alumnat, professorat i altre personal. Per això, es descarta, en 
qualsevol cas, la reobertura del servei de menjador abans del proper curs i només 
en casos específics i necessaris es permetrà el de transport escolar, que se singula-
ritzarà i s’hi aplicaran les mesures existents en el transport públic.»

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització d’obrir 
els centres educatius perquè les famílies hi puguin recollir el material 
didàctic
314-08111/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08111/12 us in-
formo del següent: 

Des del Departament d’Educació es van elaborar unes instruccions per a l’orga-
nització de l’obertura dels centres educatius que orienten en el desplegament del pla 
d’obertura de centres en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 
i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, 
seguint les directrius del Procicat.

En aquestes instruccions, i pel que fa als centres d’educació infantil i primària, 
centres d’ensenyament secundari, batxillerat, formació professional, ensenyaments 
de règim especial, de formació d’adults i esco les oficials d’idiomes les actuacions 
previstes eren: 

a. Acció educativa presencial.
b. Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell.
c. Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan 

es cregui necessari.
d. Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació in-

fantil (3-6).
e. En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels 

estudis possibles a seguir el proper curs.
f. En el cas de l’alumnat de formació professional, el suport a la finalització dels 

projectes.
g. En el cas de l’alumnat de règim especial, la realització de les activitats presen-

cials imprescindibles per a la finalització dels seus estudis.
h. En el cas de l’alumnat de formació d’adults i de les escoles oficials d’idiomes, 

qualsevol activitat que s’hi programi, en especial les dirigides a l’alumnat que ha 
d’accedir a una titulació.

i. En el cas de l’alumnat de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la pre-
paració per a les PAAU.
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j. En el cas de l’alumnat que s’hagi de presentar a una segona prova d’avaluació 
final, les activitats que els ajudin a superar-la.

Els equips directius dels centres educatius, en aplicació del seu pla de reobertura 
i sempre que ho consideressin convenient o necessari pel seu alumnat, podien habi-
litar el procediment per tal que en alguna d’aquestes activitats i actuacions previstes 
l’alumnat o les seves families tinguessin l’opció de recollir llibres de text o material 
didàctic.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de tornada 
de les solucions informàtiques distribuïdes pel Departament 
d’Educació que formaven part del material informàtic dels centres 
educatius
314-08112/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08112/12, 314-
08113/12, 314-08114/12 i 314-08117/12 us informo del següent:

Tot l’alumnat del Pla d’Acció: Centres Educatius en Línia podrà disposar dels 
dispositius i dels punts de connectivitat lliurats fins a finals del mes de setembre de 
2020.

La logística per la recollida dels dispositius als centres públics ha estat la se-
güent:

– L’empresa Telefónica, d’acord amb els referents designats de cada centre edu-
catiu, va fer la recollida dels dispositius disponibles en cada centre, els va identificar, 
i en va configurar els propis dispositius i la seva connectivitat.

– L’empresa va traslladar tots els dispositius als seus magatzems logístics per tal 
de preparar els kits personalitzats per cada alumne.

– L’empresa distribuïdora va facilitar els embalatges i les etiquetes a cada centre 
logístic de l’empresa Telefónica.

– A mesura que es tenien els kits preparats, l’empresa distribuïdora recollia els 
paquets a l’empresa Telefònica i els lliurava a les adreces particulars de cada alumne.

La distribució dels dispositius i dels punts de connectivitat va finalitzar en el mo-
ment en què s’ha acabat el curs escolar.

Arran de la situació viscuda per la pandèmia i el confinament, el Departament 
d’Educació accelerarà la posada en marxa del Pla d’Educació Digital per a Catalunya 
2020-2023, que vol situar Catalunya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la 
tecnologia per l’èxit educatiu i social, alhora que millora la competència digital de tot 
l’alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació educa-
tiva. Aquest pla dona resposta des de l’escola als grans reptes socials i tecnològics de 
la societat actual, amb un impacte en un Total de 1.597.801 alumnes, 115.565 docents 
i 3.810 centres públics.

També us informo que en el marc del Pla d’Educació Digital per a Catalunya 
2020-2023 està prevista una dotació d’equipaments per a l’alumnat, el personal do-
cent i els centres educatius. Des del Departament d’Educació s’estan recollint les 



BOPC 673
7 de setembre de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 173 

informacions necessàries per poder passar a la contractació i lliurament dels dispo-
sitius, amb la màxima celeritat possible.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de tornada 
de les solucions informàtiques distribuïdes pel Departament 
d’Educació i contractades a Telefónica
314-08113/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08112/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri seguit per 
a fer arribar els dispositius informàtics als municipis i als centres 
educatius
314-08114/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08112/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de 
finalització de la campanya de distribució de solucions informàtiques
314-08117/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08112/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments 
que han signat un conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Educació per a abordar la bretxa digital
314-08119/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08119/12 us in-
formo del següent:

La majoria d’ajuntaments de Catalunya van mostrar la seva disposició de col·la-
borar amb el Departament d’Educació en el projecte #equitatdigital, amb diferents 
modalitats de col·laboració que s’han materialitzat amb la subscripció de 3 models 
de convenis:

– Model 1: ajuntaments que col·laboren amb la compra i amb el lliurament de 
dispositius tecnològics a l’alumnat que ho necessita.

– Model 2: ajuntaments que col·laboren econòmicament perquè es puguin com-
prar els dispositius tecnològics necessaris per l’alumnat que ho necessita.

– Model 3: ajuntaments que col·laboren amb el lliurament de dispositius tecnolò-
gics per l’alumnat que ho necessita

En data 28 de juliol, quan encara s’estan acabant de tancar alguns d’aquests con-
venis, la relació corresponent als ajuntaments que han signat algun model de conve-
ni de col·laboració amb el Departament d’Educació per tal de contribuir a abordar 
la bretxa digital, desglossada per municipi i model de conveni signat, és la següent: 

Municipi Comarca Tipus conveni

Santa Susanna Maresme Model 1

Tona Osona Model 3

Falset Priorat Model 3

Sils Selva Model 3

Vilobí d’Onyar Selva Model 3

Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental Model 3

Sarrià de Ter Gironès Model 3

Escala Alt Empordà Model 3

Les Planes d’Hostoles Garrotxa Model 3

Sant Joan de les Abadesses Ripollès Model 3

Puigpelat Alt Camp Model 1

Capellades Anoia Model 2

La Llagosta Vallès Oriental Model 3

El Masnou Maresme Model 1

Terrassa Vallès Occidental Model 2

Vilanova del Vallès Vallès Oriental Model 3

Hospitalet de Llobregat Barcelonès Model 1

Gelida Alt Penedès Model 3

Solsona Solsonès Model 3

Rodonyà Alt Camp Model 3

Olot Garrotxa Model 3

Sant Feliu de Codines Vallès Oriental Model 1

Sant Andreu de Llavaneres Maresme Model 1
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Municipi Comarca Tipus conveni

Sant Climent Sescebes Alt Empordà Model 3

Sant Julià de Ramis (inclou Medinyà) Gironès Model 1

Santa Cristina d’Aro Baix Empordà Model 3

Masquefa Anoia Model 3

Berga Berguedà Model 3

Premià de Dalt Maresme Model 3

Morell Tarragonès Model 2

Vinyols i els Arcs Baix Camp Model 3

Valls Alt Camp Model 2

Arenys de Mar Maresme Model 3

Martorelles Vallès Oriental Model 1

Mora d’Ebre Ribera d’Ebre Model 3

Vic Osona Model 1

Mollerussa Pla Urgell Model 3

Esparreguera Baix Llobregat Model 1

Avià Berguedà Model 1

Manlleu Osona Model 3

Sant Vicenç de Castellet Bages Model 3

Callús Bages Model 3

Roda de Ter Osona Model 3

Calella Maresme Model 1

Taradell Osona Model 3

Puig-reig Berguedà Model 3

Aiguamúrcia Alt Camp Model 3

Mont-roig del Camp Baix Camp Model 3

Santa Oliva Baix Penedès Model 3

Manresa Bages Model 1

Canovelles Vallès Oriental Model 3

Castellbell i el Vilar Bages Model 1

Sant Pol de Mar Maresme Model 3

Martorell Baix Llobregat Model 1

Montornès del Vallès Vallès Oriental Model 1

Vila-rodona Alt Camp Model 1

Ullastrell Vallès Occidental Model 1

Badia del Vallès Vallès Occidental Model 1

Vilanova i la Geltrú Garraf Model 3

Moià Moianès Model 3

Sant Vicenç de Castellet Bages Model 3

El Papiol Baix Llobregat Model 1

Bellvei Baix Penedès Model 1

Figaró-Montmany Vallès Oriental Model 1

Deltebre Baix Ebre Model 3

Igualada Anoia Model 1

Vilanova i la Geltrú Garraf Model 1

Cabacés Priorat Model 3

Ametlla de Mar Baix Ebre Model 3

Calldetenes Osona Model 3
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Municipi Comarca Tipus conveni

Sitges Garraf Model 3

Caldes de Montbui Vallès Oriental Model 1

Parets del Vallès Vallès Oriental Model 1

Aiguafreda Vallès Oriental Model 3

Torelló Osona Model 3

Girona Gironès Model 1

Tarragona Tarragonès Model 2

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar 
una reforma curricular de la formació professional el curs 2020-2021
314-08120/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08120/12, 314-
08121/12, 314-08122/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us informo que el proper curs 2020-2021 no està prevista cap reforma curricular 
de la formació professional. Està previst que el proper curs escolar els centres edu-
catius canviïn la distribució curricular dels cicles formatius de grau mitjà i de grau 
superior que tinguin implantats.

Aquest canvi de distribució curricular implica, en primer lloc, la modificació de 
la durada de les unitats formatives i dels mòduls professionals, i en segon lloc, per 
a uns determinats cicles formatius, la unió d’unitats formatives que conformen els 
respectius mòduls professionals.

D’acord amb l’establert a la disposició final de l’Ordre que estableix les noves 
distribucions curriculars amb efectes a partir de l’inici del curs acadèmic 2020-
2021, s’aplicaran:

a) Als cicles formatius que els centres educatius ja imparteixen en formació dual 
en el curs acadèmic 2019-2020, si bé els centres poden endarrerir un curs la seva 
aplicació.

b) Als cicles formatius que els centres educatius impartiran de bell nou, en el curs 
acadèmic 2020-2021, tant si ho fan en la modalitat dual o en la modalitat ordinària.

L’aplicació prevista als apartats a) i b) es farà seguint la següent progressió:
En el curs acadèmic 2021-2022 s’aplicarà als cicles formatius que els centres 

educatius no imparteixen en formació dual en el curs acadèmic 2019-2020.
L’aplicació s’ha de fer amb la progressió següent:
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a) En el curs acadèmic 2021-2022 s’aplica als mòduls professionals que s’impar-
teixen en el primer curs i en el curs acadèmic 2022-2023, als mòduls professionals 
que s’imparteixen en el segon curs.

b) Els centres poden anticipar un curs la seva aplicació.
Aquest canvi de distribució curricular implica, en primer lloc, la modificació de 

la durada de les unitats formatives i dels mòduls professionals, i en segon lloc, per 
a uns determinats cicles formatius, la unió d’unitats formatives que conformen els 
respectius mòduls professionals.

El canvi de distribució curricular implica una redistribució de les hores curricu-
lars i de les hores lectives del professorat. I, per aquesta raó, no implica la disminu-
ció de les hores curriculars dels cicles formatiu LOE que normativament tenen una 
durada en 2000 hores, ni tampoc implica cap disminució de les hores lectives del 
professorat, perquè les hores de docència es redistribueixen cap al mòdul professio-
nal de síntesi (en el cas dels cicles formatius de grau mitjà) i al mòdul professional 
de projecte (en el cas dels cicles formatius de grau superior).

Els centres educatius són els que decideixen la distribució curricular dels cicles 
formatius per a cada promoció escolar. Aquesta decisió implica que cada curs es-
colar, cada centre educatiu pot incorporar modificacions a la distribució curricular 
dels mòduls professionals i de les unitats formatives per al primer i per al segon curs 
d’un determinat cicle formatiu, i per tant, la següent promoció d’alumnat pot cursar 
una distribució curricular diferent.

Amb l’objectiu d’assessorar sobre la implantació de cicles formatius en els cen-
tres educatius, des del Departament d’Educació s’han proposat tot un seguit de dis-
tribucions curriculars amb caràcter orientatiu.

Aquestes distribucions curriculars s’han elaborat tenint en compte aspectes pe-
dagògics com la coherència curricular dels continguts dels mòduls professionals, la 
interrelació entre les competències professionals associades als mòduls professio-
nals, i l’equilibri entre la polivalència i l’especialització de les unitats formatives/
mòduls professional. També s’han tingut en compte aspectes organitzatius relacio-
nats amb el marc horari lectiu de l’alumnat (30 hores/setmanals per torn), la incor-
poració de l’hora de tutoria a primer i a segon curs, la possibilitat de simultaniejar 
l’estada de l’alumnat a l’empresa (corresponent a l’FCT o a l’FP dual) i les classes 
presencials en els centres educatius per part de l’alumnat.

Les noves distribucions curriculars dels cicles formatius LOE no impliquen un 
increment del nombre d’hores per al primer curs, són els centres educatius els que 
determinaran les distribucions dels mòduls professionals/unitats formatives i la dis-
tribució de les hores per a cada curs.

A més, s’introduirà la tutoria obligatòria per a tot l’alumnat que cursa cicles for-
matius de formació professional (que amb l’anterior organització no era obligatòria) 
amb l’objectiu principal de prevenir situacions que puguin portar a l’abandonament 
escolar d’alguns alumnes.

Els objectius de la reorganització de les unitats formatives i dels mòduls profes-
sionals dels cicles formatius són els següents:

– la potenciació de les metodologies competencials (aprenentatge-servei, apre-
nentatge basat en reptes, aprenentatge basat en projectes,...) i la interrelació de tots 
els mòduls professionals en el mòdul professional de síntesi en el cicles formatius 
de grau mitjà, i en el mòdul professional de projecte en els cicles formatius de grau 
superior.

– la vinculació de l’alumnat amb la persona tutora o tutores durant tot el cicle 
formatiu.

– la possibilitat d’escollir sobre la realització de l’estada a l’empresa mitjançant 
la formació en centres de treball o mitjançant alternança dels estudis en modalitat 
dual per part de l’alumnat.
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Des del Departament d’Educació s’impulsen aquestes estratègies organitzatives 
perquè són factors de prevenció de l’abandonament escolar prematur per als ense-
nyaments de formació professional i per aquest motiu, ja es va posar en marxa el Pla 
de millora dels resultats acadèmics i la fidelització de l’alumnat de formació profes-
sional en tots els centres educatius públics des del curs escolar 2019-2020.

Dins d’aquest Pla de millora, el pla de treball dels centres educatius contempla 
que els equips de personal docent de cicles formatius determinin i realitzin l’avalua-
ció diagnòstica de tot l’alumnat de primer curs (tant de grau mitjà com de grau supe-
rior) i n’estableixin un pla de treball pedagògic específic per a cada grup d’alumnes 
a partir de les necessitats personals, socials, acadèmiques, professionals i laborals 
detectades en l’avaluació diagnòstica, independentment de la distribució curricular 
que el centre educatiu determini.

Així doncs, per al proper curs escolar 2020-2021, els equips de personal docent 
posaran en marxa el pla de treball pedagògic per als grups d’alumnes de primer 
curs de les promocions escolars 2020-2022, i, en conseqüència, determinaran les 
estratègies pedagògiques i/o actuacions per a cada alumne/a i per al grup-classe per 
promoure el desenvolupament de les competències professionals, personals i socials 
de l’alumnat i les seves capacitats claus.

Des del Departament d’Educació es farà el seguiment del Pla de millora del 
rendiment acadèmic i la fidelització de l’alumnat dels cicles formatius de formació 
professional així com l’avaluació de la prova pilot de la implantació de les noves 
distribucions curriculars per part dels centres educatius.

Els processos d’orientació professional en la formació professional en els centres 
educatius es duen a terme per part del personal docent, dels professionals de l’orien-
tació educativa i del personal tècnic en integració social.

Els centres educatius amb oferta de formació professional han de tenir actualit-
zat el Pla d’acció tutorial aquest curs escolar i incorporada una hora de tutoria a cada 
grup del cicle formatiu que permetrà l’acompanyament de l’alumnat i, entre altres 
qüestions, s’incidirà en els processos d’orientació professional.

En l’eix 1 d’Acció tutorial i l’orientació educativa del Pla de millora del rendi-
ment acadèmic i la fidelització de l’alumnat, s’ha planificat la formació del professo-
rat que portarà a terme els processos d’acció tutorial i orientació professional

Des del Departament d’Educació s’elaborarà documentació pedagògica de su-
port a l’acció tutorial del professorat (activitats de tutoria, banc de recursos de tuto-
ria,....) que es posarà a disposició en la web de l’xtec., i documentació tècnica sobre 
els perfils professionals dels ensenyaments professionals (Programes de formació i 
inserció, itineraris de formació específica i cicles formatius) que es concretaran en 
dossiers digitals específics per famílies professionals.

Posteriorment s’incorporarà la dotació de professional d’orientació educativa en 
els centres educatius amb oferta única de formació professional, i la introducció en 
el càlcul de plantilles d’un centre educatiu, la possibilitat d’incorporar orientadors i 
orientadores educatives en la plantilla global.

En relació amb les modificacions que experimentarà l’assignatura de Formació i 
Orientació Laboral (FOL), us informo que el canvi de les distribucions curriculars 
dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior previstes per al proper curs 
2020-2021 implica en primer lloc, la modificació de la durada de les unitats forma-
tives i dels mòduls professionals, i en segon lloc, per a uns determinats cicles forma-
tius, la unió d’unitats formatives que conformen els respectius mòduls professionals.

Aquesta redistribució curricular en el cas dels dos mòduls professionals de l’Àrea 
de Formació i orientació laboral, es concreta de la següent manera:

1. Mòdul professional de Formació i orientació laboral, està compost de dues 
unitats formatives:

UF1 Incorporació al treball, amb una durada de 66 hores
UF2 Prevenció de riscos laborals, amb una durada de 33 hores



BOPC 673
7 de setembre de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 179 

Amb la nova distribució curricular, les dues unitats formatives mantenen les 
competències i els continguts associats. No es produeix cap unificació de les unitats 
formatives. Es mantindrà la composició original amb la modificació de la durada 
d’una de les dues unitats formatives:

UF1 Incorporació al treball, amb una durada de 33 hores
UF2 Prevenció de riscos laborals, amb una durada de 33 hores
2. Mòdul professional d’Empresa i iniciativa emprenedora està compost d’una 

única unitat formativa,UF1 Empresa i iniciativa emprenedora de 66 hores, manté les 
seves competències i els continguts associats. No s’ha produït cap canvi en la seva 
durada.

La redistribució curricular implica també que el professorat de l’especialitat de 
formació i orientació laboral (FOL) s’incorporarà a la docència del mòdul professio-
nal de síntesi (en el cicles formatius de grau mitjà), i en el mòdul professional de pro-
jecte (en els cicles formatius de grau superior) amb una càrrega lectiva de 33 hores.

En definitiva, aquesta docència implica l’aplicació de les metodologies compe-
tencials (aprenentatge-servei, aprenentatge basat en reptes, aprenentatge basat en 
projectes,...) per part de tot l’equip docent i la interrelació de tots els mòduls profes-
sionals, inclòs el mòdul professional de Formació i orientació laboral en el mòdul 
professional de síntesi (en el cicles formatius de grau mitjà) i en el mòdul professio-
nal de projecte (en els cicles formatius de grau superior).

A més la docència pot implicar, entre altres
– la direcció de projectes dins del mòdul professional de síntesi o projecte, lligats 

o no a les empreses.
– el seguiment i acompanyament de l’alumnat en projectes de formació dual.
– la possibilitat de realitzar activitats lligades a l’informe personal d’orientació 

professional en el marc del darrer mòdul professional del cicle formatiu, tot lli-
gant-lo amb el mòdul professional en Formació en centres de treball.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot assegurar que 
la reforma curricular de la formació professional no disminuirà les 
hores de docència
314-08121/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08120/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la reforma 
curricular de la formació professional incrementarà les matèries 
curriculars del primer curs del cicle formatiu
314-08122/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08120/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les 
direccions de centres educatius que van assumir l’ingrés de l’import 
d’un viatge de fi de curs en un compte bancari de llur titularitat
314-08125/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08125/12 us in-
formo del següent:

Des del Departament d’Educació mai no es deixarà sense cobertura legal ni de-
fensa un funcionari públic o un càrrec directiu per l’exercici de les seves funcions.

D’acord amb l’establert a la Instrucció 3/2019 de la secretària general, relativa 
a la gestió econòmica dels centres educatius públics del Departament d’Educació:

«Els comptes bancaris del centre els contracta el director o directora, amb el 
nom i el NIF del centre. Entre les condicions particulars dels contractes hi ha de 
constar que la disposició de fons del compte requereix la signatura conjunta de dues 
persones autoritzades, el director o directora i qui designi entre els membres de 
l’equip directiu, preferentment el secretari o secretària, i a manca d’aquest entre els 
professionals d’atenció educativa.

El centre ha de disposar d’un compte bancari principal on rebrà les assignacions 
del Departament i des del qual gestionarà els pagaments de funcionament ordinari. 
El centre pot disposar de comptes bancaris auxiliars, que preferentment s’han de fer 
servir per facilitar el control dels ingressos procedents de les famílies o alumnes.»

Per tant, cap director o directora d’un centre educatiu ha d’assumir la responsa-
bilitat de rebre en un compte bancari de titularitat pròpia cap import ingressat per 
les famílies per gestionar viatges escolars.

Pel que fa a la gestió dels retorn dels imports, des del Departament d’Educació 
s’ha indicat als equips directius dels centres el procediment i les recomanacions per 
reclamar els imports a les agències de viatges, empreses de lleure i suport educatiu 
o cases de colònies, en el termes recomanats per l’Agència Catalana de Consum, 
d’acord amb l’establert en Reial decret llei 11/2020 modificat pel reial decret llei 
15/2020. L’objectiu d’aquestes instruccions és que les famílies no resultin perjudica-
des en cap cas i que no perdin les aportacions que hagin ingressat per cancel·lacions.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han mort per la Covid-19 en residències per a gent 
gran de la província de Tarragona
314-08134/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08134/12, 314-
08138/12 i 314-08143/12 us informo del següent:

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

El Govern de la Generalitat ha treballat de manera coordinada entre el Departa-
ment de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’adoptar 
les mesures preventives adients en l’àmbit residencial. D’aquesta manera es podia 
assegurar que les directrius de les autoritats sanitàries s’adequaven en tot moment  
a la realitat dels centres residencials.

El Departament de Salut va elaborar documents sobre mesures higièniques i 
de protecció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 des del primer 
moment. Aquestes mesures es van anar concretant i fent més restrictives partir del 
dia 13 de març de 2020. Així en aquesta data es varen publicar les resolucions 
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per 
a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 i SLT/737/2020, de 13 de 
març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2, a través de les quals es va disposar el tancament de 
diferents tipus de serveis de l’àmbit social. Des d’aleshores són múltiples les instruc-
cions, recomanacions i protocols específics que s’han realitzat en l’àmbit residencial 
conjuntament pel Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

Una de les mesures preventives dutes a terme durant la gestió de la pandèmia és 
el monitoratge de la casuística de cada un dels centres residencials. A tal efecte es 
va dictar per part del Secretari del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies la instrucció 6/2020, de 23 de març que estableix, a la disposició sisena, que els 
titulars dels centres residencials han de posar a disposició del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies la informació veraç i ajustada al sistema d’informació 
vigent, sobre les característiques físiques del centre, el personal i les persones resi-
dents amb especial atenció al que estableix l’apartat segon de l’Orde SND/265/2020, 
de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a las residències de persones grans 
i centres sociosanitaris, davant la situació de crisi ocasionada pel Covid-19 i que, 
diàriament, remetran les informacions contingudes en els formularis especialment 
habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs.

A través d’aquest monitoratge es podien obtenir dades sobre la situació diària de 
les residències, realitzar les oportunes trucades de seguiment i adoptar les mesures 
oportunes a cada cas. Val a dir que des del 14 d’abril al 14 de juny s’han realitzat un 
Total de 88.064 tests PCR tant a residents com a treballadors. El 72,9% a residents 
en dispositius de gent gran. Això ha comportat que actualment Catalunya té totes 
les residències testades.

Per la seva banda, cal assenyalar que de conformitat amb l’article 7.1 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i d’acord amb l’aplicabilitat dels límits previstos 
a la normativa que regula el dret d’accés a la informació pública (Ley 19/2013, de 
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9 de desembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern) es facilita la informació en els termes que es sol·licita a la iniciativa 
parlamentària, procurant no comprometre la privacitat de les persones afectades, tot 
agrupant les dades d’aquells centres on es donen pocs casos.

A tal efecte existeixen un Total de 29 centres on es donen 1 o 2 casos d’èxitus 
Covid-19 o d’èxitus sospita de Covid-19, per a la resta de centres residencials, a data 
d’1 de juny, les dades són les següents: 

Residència Èxitus Covid-19

Èxitus 
sospita 

Covid-19

Residència assistida Pere Badia    
Residència de Gent Gran Jaume I    

Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè    

Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel   3

Residència Alt Camp    

Residència Itaca-Fortuny    

Residència Casa Montserrat Cuadrada    

Residència Ballús 17 7

Residència Nostrallar 29 12

Residència assistida Centre Vima    

Residencial Tarragona 9  

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus    

En referència als positius, existeixen 11 centres residencials amb 1 o 2 casos con-
firmats, per a la resta de centres residencials, les dades són les següents: 

Residència Població
Confirmats 

Covid-19

Residència Alt Camp Valls 0

Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcàngel Tortosa 0

Residència de Gent Gran de Reus (Reus) Reus 0

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Arboç 17

Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè Tarragona 0

Residència de Gent Gran Jaume I (L’Espluga de 
Francolí) Espluga de Francolí 3

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell Vendrell 41

Residencia Centro Evangélico FIEIDE de Asistencia 
a la Reus 0

Residencia San Jaime Reus 0

Residència per a Gent Gran Hospital i Llars de la 
Santa Tortosa 0

Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà Montblanc 0

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Amposta 19

Residència-Casal dels Avis d’Alforja Alforja 0

Residència assistida Baix Camp Cambrils 0

Residència Mare de Déu de la Riera Borges del Camp 0

Residencia la Ermita Creixell 0
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Residència Població
Confirmats 

Covid-19

Residència Cambrils Suite Cambrils 0

Residència Geriàtrica «Caliu» Reus 0

Hotel Residencia Geriátrica Bará Bahía Roda de Barà 0

Residència L’Onada Golden Beach Sant Carles de la 
Ràpita

0

Residencia Itaca-Reus Reus 0

Geriàtric Guiamets Guiamets 0

Residència Santa Teresa (servei de residència 
assistida Valls 0

Natura Residencial Reus 0

Residencial el Colomé Bisbal del Penedès 0

Llar d’avis la Mimosa Alcover 0

Residència Mirador Barà Roda de Barà 0

Residencia La Palmera de los Angeles Calafell 0

Residència assistida Policlínica Comarcal del 
Vendrell Santa Oliva 7

Residència assistida de Gandesa Gandesa 0

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de 
residènc Valls 0

Residència Mar i Sol Creixell 0

Residència de la gent gran d’Ascó Ascó 0

Residència d’Ulldecona (servei de residència 
assistida) Ulldecona 0

Residència per a la gent gran el Vilar Selva del Camp 20

Residència Vila-seca Vila-seca 44

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada 
Riudoms Riudoms 4

Llar-Residència la Muntanyeta del Vendrell Vendrell 0

Residència Santa Tecla Llevant Tarragona 0

Residència Nostrallar (servei de residència 
assistida) Pallaresos 72
Residència Llar Santa Anna (servei de residència 
assist Vendrell 0

Residència Ballús Valls 32

Residència Assistida per a Gent Gran Móra la Nova Móra la Nova 24

Residència Les Vinyes Falset 0

Residència Les Alzines Tarragona 0

Residència assistida Alba Valls 0

Residència d’avis La Marquesa Pla de Santa Maria 0

Residència assistida Centre Vima Sant Carles de la 
Ràpita 0

Centro gerontológico Llorenç del Penedès Llorenç del Penedès 10

Residència Montblanc Montblanc 0
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Residència Població
Confirmats 

Covid-19

Residència Asistida per a gent gran Flix - Escoles 
Vell Flix 0

Residència Casa del poble del Perelló Perelló 0

Residència d’avis de Batea Batea 0

Residencial Tarragona Tarragona 23

Residència Marià Fortuny Reus 0

Residència Santa Tecla Ponent Tarragona 56

Residència assistida Misericòrdia Reus 0

Residència assistida per a la gent gran de l’Ametlla 
de Ametlla de Mar 0
Centre de Serveis l’Onada Tortosa (Residència 
Assistida Tortosa 0
Residència Passeig Prim (servei de residència 
assistida Reus 0

Residència Passeig Prim (servei de llar residència) Reus 0

Centre Residencial Com a Casa Calafell 0

Residència Vandellós Vandellòs i 
l’Hospitalet de 
l’Infant 0

Residència Horts de Miró Reus 0

Ballesol - Reus Reus 7

En darrer lloc, pel que fa als tests realitzats, val a dir que des del 14 d’abril al 14 
de juny s’han realitzat un Total de 88.064 tests PCR tant a residents com a treballa-
dors. El 72,9% a residents en dispositius de gent gran. Això ha comportat que ac-
tualment Catalunya té totes les residències testades. El detall de les PCR realitzades 
per Salut Pública als centres residencials de Tarragona és el següent: 

PCR fetes per Salut Pública a residències de gent gran de Tarragona

Centre residencial

Relació 
amb 

residència

Data 
validació 
mostra

Total 
PCR

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Sunyer Resident 03/04/2020 10

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Sunyer Resident 24/04/2020 1

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Sunyer Resident 05/05/2020 1

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Sunyer Resident 12/05/2020 1

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Sunyer Resident 27/05/2020 1

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Sunyer Resident 01/06/2020 2

Ballesol - Reus Resident 26/03/2020 2

Ballesol - Reus Resident 06/04/2020 1

Ballesol - Reus Resident 09/04/2020 6

Ballesol - Reus Resident 10/04/2020 3

Ballesol - Reus Resident 22/04/2020 2

Ballesol - Reus Resident 24/04/2020 35
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Centre residencial

Relació 
amb 

residència

Data 
validació 
mostra

Total 
PCR

Ballesol - Reus Resident 27/04/2020 1

Ballesol - Reus Resident 28/04/2020 2

Ballesol - Reus Resident 01/05/2020 2

Ballesol - Reus Resident 05/05/2020 1

Ballesol - Reus Resident 06/05/2020 1

Ballesol - Reus Resident 30/05/2020 1

Calafell Park Residencial Resident 08/04/2020 4

Calafell Park Residencial Resident 16/04/2020 1

Calafell Park Residencial Resident 18/04/2020 1

Calafell Park Residencial Resident 27/04/2020 46

Calafell Park Residencial Resident 25/05/2020 2

Calafell Park Residencial Resident 01/06/2020 1

Centre de Serveis L’Onada Alcanar (residència ass. Resident 06/04/2020 2

Centre de Serveis L’Onada Alcanar (residència ass. Resident 07/04/2020 6

Centre de Serveis L’Onada Alcanar (residència ass. Resident 08/04/2020 2

Centre de Serveis L’Onada Alcanar (residència ass. Resident 16/04/2020 1

Centre de Serveis L’Onada Alcanar (residència ass. Resident 17/04/2020 1

Centre de Serveis L’Onada Alcanar (residència ass. Resident 19/04/2020 41

Centre de Serveis L’Onada Alcanar (residència ass. Resident 22/04/2020 1

Centre de Serveis L’Onada Alcanar (residència ass. Resident 26/04/2020 1

Centre de Serveis L’Onada Alcanar (residència ass. Resident 11/05/2020 2

Centre de Serveis L’Onada Alcanar (residència ass. Resident 28/05/2020 1

Centre de Serveis l’Onada Tortosa (Residència Assi Resident 03/04/2020 6

Centre de Serveis l’Onada Tortosa (Residència Assi Resident 07/04/2020 2

Centre de Serveis l’Onada Tortosa (Residència Assi Resident 16/04/2020 2

Centre de Serveis l’Onada Tortosa (Residència Assi Resident 25/04/2020 1

Centre de Serveis l’Onada Tortosa (Residència Assi Resident 03/05/2020 1

Centre de Serveis l’Onada Tortosa (Residència Assi Resident 07/05/2020 1

Centre de Serveis l’Onada Tortosa (Residència Assi Resident 13/05/2020 1

Centre de Serveis l’Onada Tortosa (Residència Assi Resident 16/05/2020 1

Centre de Serveis l’Onada Tortosa (Residència Assi Resident 23/05/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 18/03/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 19/03/2020 2

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 25/03/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 30/03/2020 2



BOPC 673
7 de setembre de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 186

Centre residencial

Relació 
amb 

residència

Data 
validació 
mostra

Total 
PCR

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 01/04/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 02/04/2020 10

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 03/04/2020 3

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 04/04/2020 2

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 06/04/2020 10

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 07/04/2020 2

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 09/04/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 13/04/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 15/04/2020 2

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 16/04/2020 8

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 17/04/2020 2

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 18/04/2020 3

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 24/04/2020 4

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 25/04/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 27/04/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 28/04/2020 6

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 29/04/2020 2

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 30/04/2020 3

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 01/05/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 04/05/2020 4

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 05/05/2020 4

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 07/05/2020 4

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 10/05/2020 2

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 11/05/2020 3

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 12/05/2020 2

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 19/05/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 21/05/2020 2

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 22/05/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 24/05/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 25/05/2020 6

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 30/05/2020 2

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 01/06/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 12/03/2020 2

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 25/03/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 27/03/2020 4
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Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 28/03/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 29/03/2020 3

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 31/03/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 05/04/2020 2

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 06/04/2020 17

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 07/04/2020 4

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 09/04/2020 3

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 11/04/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 13/04/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 14/04/2020 2

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 16/04/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 17/04/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 20/04/2020 2

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 21/04/2020 2

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 24/04/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 25/04/2020 66

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 26/04/2020 65

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 27/04/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 28/04/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 30/04/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 02/05/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 03/05/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 04/05/2020 2

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 07/05/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 13/05/2020 2

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 25/05/2020 2

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 29/05/2020 1

Centre sociosanitari i residència assistida Salou Resident 01/06/2020 1

Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residènc Resident 02/04/2020 2

Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residènc Resident 11/04/2020 2

Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residènc Resident 12/04/2020 2

Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residènc Resident 15/04/2020 5

Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residènc Resident 16/04/2020 15

Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residènc Resident 21/04/2020 16

Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residènc Resident 22/04/2020 26
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Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residènc Resident 13/05/2020 1

Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residènc Resident 15/05/2020 1

Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residènc Resident 19/05/2020 1

Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residènc Resident 21/05/2020 2

Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residènc Resident 26/05/2020 1

El Pont 3 - Torreforta Resident 11/05/2020 8

El Pont 3 - Torreforta Resident 18/05/2020 1

Fundació Pere Mata, Llar 2 Resident 26/04/2020 1

Fundació Pere Mata, Llar 2 Resident 24/05/2020 1

Geriàtric Guiamets Resident 31/03/2020 1

Geriàtric Guiamets Resident 02/04/2020 8

Geriàtric Guiamets Resident 12/04/2020 1

Geriàtric Guiamets Resident 14/04/2020 1

Geriàtric Guiamets Resident 17/04/2020 1

Geriàtric Guiamets Resident 15/05/2020 2

Hotel Residencia Geriátrica Bará Bahía Resident 03/04/2020 2

Hotel Residencia Geriátrica Bará Bahía Resident 11/04/2020 7

Hotel Residencia Geriátrica Bará Bahía Resident 23/04/2020 1

Hotel Residencia Geriátrica Bará Bahía Resident 25/04/2020 1

Hotel Residencia Geriátrica Bará Bahía Resident 12/05/2020 1

Llar d’avis la Mimosa Resident 29/04/2020 28

Llar d’avis la Mimosa Resident 30/04/2020 1

Llar-Montsant Resident 22/05/2020 8

Llar residència d’Amposta Resident 03/05/2020 1

Llar Residència de Tarragona Resident 16/03/2020 1

Llar Residència de Tarragona Resident 27/05/2020 2

Llar-residència Doctor Fleming Resident 10/04/2020 1

Llar-residència Doctor Fleming Resident 16/04/2020 1

Llar residència el Pont 1 Resident 22/04/2020 1

Llar residència el Pont 1 Resident 11/05/2020 6

Llar residència el Pont 2 Resident 11/05/2020 5

Llar residència el Pont 2 Resident 12/05/2020 1

Llar residència el Pont 2 Resident 18/05/2020 2

Llar residència Estela Resident 11/05/2020 26

Llar residència Estela Resident 19/05/2020 1
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Llar residència Ginesta I Resident 16/05/2020 2

Llar Residència Icària Resident 15/04/2020 1

Llar Residència L’Àngel Resident 08/04/2020 2

Llar Residència L’Àngel Resident 11/04/2020 2

Llar Residència L’Àngel Resident 21/04/2020 1

Llar Residència L’Àngel Resident 29/04/2020 1

Llar Residència L’Àngel Resident 06/05/2020 1

Llar-residència l’Ullal Resident 29/04/2020 1

Llar-residència Maria Antònia París Resident 02/04/2020 1

Llar-residència Maria Antònia París Resident 16/04/2020 1

Llar-residència Maria Antònia París Resident 23/04/2020 6

Llar-residència Maria Antònia París Resident 29/04/2020 1

Llar-residència Maria Antònia París Resident 06/05/2020 1

Llar-residència Maria Antònia París Resident 21/05/2020 1

Llar residència Mar i Cel Resident 01/06/2020 2

Llar residència Masia Roig Resident 19/03/2020 2

Llar residència Masia Roig Resident 21/03/2020 2

Llar residència Masia Roig Resident 22/03/2020 1

Llar residència Masia Roig Resident 27/03/2020 3

Llar residència Masia Roig Resident 04/04/2020 1

Llar residència Masia Roig Resident 06/04/2020 1

Llar residència Masia Roig Resident 12/04/2020 1

Llar residència Masia Roig Resident 20/04/2020 1

Llar residència Masia Roig Resident 01/05/2020 1

Llar residència Masia Roig Resident 02/05/2020 1

Llar-residència Mediterrània Resident 16/03/2020 1

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 07/04/2020 2

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 15/04/2020 3

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 21/04/2020 3

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 23/04/2020 1

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 24/04/2020 149

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 26/04/2020 3

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 27/04/2020 1

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 28/04/2020 1

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 29/04/2020 1
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Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 01/05/2020 1

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 06/05/2020 3

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 09/05/2020 2

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 14/05/2020 1

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 16/05/2020 1

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 21/05/2020 1

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 22/05/2020 2

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 25/05/2020 1

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 01/06/2020 1

Los Tilos. Residència 3ª Edat Resident 30/04/2020 1

Natura Residencial Resident 01/04/2020 1

Natura Residencial Resident 06/04/2020 9

Natura Residencial Resident 07/04/2020 1

Natura Residencial Resident 08/04/2020 1

Natura Residencial Resident 09/04/2020 1

Natura Residencial Resident 17/04/2020 1

Natura Residencial Resident 18/04/2020 1

Natura Residencial Resident 22/04/2020 1

Natura Residencial Resident 25/04/2020 1

Natura Residencial Resident 27/04/2020 55

Natura Residencial Resident 04/05/2020 1

Natura Residencial Resident 05/05/2020 1

Natura Residencial Resident 08/05/2020 1

Natura Residencial Resident 11/05/2020 1

Natura Residencial Resident 19/05/2020 1

Residencia 3ª Edad Alba (servei de residència assi Resident 29/03/2020 3

Residencia 3ª Edad Alba (servei de residència assi Resident 21/04/2020 1

Residencia 3ª Edad Alba (servei de residència assi Resident 28/05/2020 2

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 25/03/2020 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 11/04/2020 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 18/04/2020 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 23/04/2020 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 27/04/2020 4

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 29/04/2020 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 30/04/2020 1
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Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 04/05/2020 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 05/05/2020 7

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 06/05/2020 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 10/05/2020 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 11/05/2020 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 12/05/2020 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 21/05/2020 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 27/05/2020 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riu Resident 01/06/2020 1

Residència Alt Camp Resident 18/03/2020 8

Residència Alt Camp Resident 23/03/2020 3

Residència Alt Camp Resident 25/03/2020 2

Residència Alt Camp Resident 26/03/2020 3

Residència Alt Camp Resident 30/03/2020 1

Residència Alt Camp Resident 31/03/2020 2

Residència Alt Camp Resident 02/04/2020 2

Residència Alt Camp Resident 06/04/2020 1

Residència Alt Camp Resident 08/04/2020 8

Residència Alt Camp Resident 10/04/2020 2

Residència Alt Camp Resident 12/04/2020 1

Residència Alt Camp Resident 15/04/2020 1

Residència Alt Camp Resident 17/04/2020 2

Residència Alt Camp Resident 19/04/2020 1

Residència Alt Camp Resident 20/04/2020 5

Residència Alt Camp Resident 21/04/2020 2

Residència Alt Camp Resident 22/04/2020 53

Residència Alt Camp Resident 24/04/2020 1

Residència Alt Camp Resident 27/04/2020 3

Residència Alt Camp Resident 28/04/2020 1

Residència Alt Camp Resident 02/05/2020 1

Residència Alt Camp Resident 04/05/2020 2

Residència Alt Camp Resident 11/05/2020 2

Residència Alt Camp Resident 12/05/2020 1

Residència Alt Camp Resident 14/05/2020 1

Residència Alt Camp Resident 16/05/2020 1
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Residència Alt Camp Resident 18/05/2020 1

Residència Alt Camp Resident 21/05/2020 1

Residència Alt Camp Resident 22/05/2020 2

Residència Alt Camp Resident 25/05/2020 4

Residència Amavir Vilanova Resident 14/04/2020 1

Residència Amavir Vilanova Resident 29/04/2020 1

Residència Amavir Vilanova Resident 13/05/2020 1

Residència Amavir Vilanova Resident 20/05/2020 1

Residència Asistida per a gent gran Flix - Escoles Resident 24/03/2020 7

Residència Asistida per a gent gran Flix - Escoles Resident 22/04/2020 1

Residència Asistida per a gent gran Flix - Escoles Resident 28/04/2020 1

Residència Asistida per a gent gran Flix - Escoles Resident 23/05/2020 2

Residència Asistida per a gent gran Flix - Escoles Resident 26/05/2020 1

Residència assistida Baix Camp Resident 28/03/2020 1

Residència assistida Baix Camp Resident 29/03/2020 1

Residència assistida Baix Camp Resident 27/04/2020 49

Residència assistida Baix Camp Resident 28/04/2020 1

Residència assistida Baix Camp Resident 11/05/2020 1

Residència assistida Baix Camp Resident 22/05/2020 1

Residència assistida Baix Camp Resident 28/05/2020 1

Residència assistida Centre Vima Resident 02/05/2020 1

Residència assistida Centre Vima Resident 03/05/2020 1

Residència assistida Centre Vima Resident 05/05/2020 1

Residència assistida Centre Vima Resident 09/05/2020 2

Residència assistida Centre Vima Resident 24/05/2020 2

Residència assistida Centre Vima Resident 26/05/2020 3

Residència assistida Centre Vima Resident 29/05/2020 1

Residència assistida de Gandesa Resident 07/04/2020 2

Residència assistida de Gandesa Resident 10/04/2020 1

Residència assistida de Gandesa Resident 20/04/2020 1

Residència assistida de Gandesa Resident 27/04/2020 52

Residència assistida de Gandesa Resident 07/05/2020 1

Residència assistida de Gandesa Resident 25/05/2020 1

Residència assistida de la Sènia Resident 07/04/2020 4

Residència assistida de la Sènia Resident 20/04/2020 4
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Residència assistida de la Sènia Resident 25/04/2020 1

Residència assistida de la Sènia Resident 26/04/2020 22

Residència assistida de la Sènia Resident 08/05/2020 1

Residència assistida de la Sènia Resident 10/05/2020 1

Residència assistida de la Sènia Resident 23/05/2020 2

Residència assistida de la Sènia Resident 28/05/2020 1

Residència assistida de la Sènia Resident 31/05/2020 1

Residència assistida Misericòrdia Resident 30/03/2020 2

Residència assistida Misericòrdia Resident 03/04/2020 13

Residència assistida Misericòrdia Resident 22/04/2020 2

Residència assistida Misericòrdia Resident 27/04/2020 1

Residència assistida Misericòrdia Resident 06/05/2020 1

Residència assistida Misericòrdia Resident 08/05/2020 1

Residència assistida Misericòrdia Resident 09/05/2020 1

Residència assistida Misericòrdia Resident 12/05/2020 4

Residència assistida Misericòrdia Resident 14/05/2020 1

Residència assistida Misericòrdia Resident 19/05/2020 1

Residència assistida Pare Batllori Resident 17/04/2020 1

Residència Assistida per a Gent Gran Móra la Nova Resident 28/04/2020 29

Residència Assistida per a Gent Gran Móra la Nova Resident 07/05/2020 2

Residència assistida per a la gent gran de l’Ametl Resident 06/04/2020 4

Residència assistida per a la gent gran de l’Ametl Resident 12/04/2020 1

Residència assistida per a la gent gran de l’Ametl Resident 12/05/2020 1

Residència assistida Pere Badia Resident 07/04/2020 10

Residència assistida Pere Badia Resident 11/04/2020 2

Residència assistida Pere Badia Resident 14/04/2020 7

Residència assistida Pere Badia Resident 28/04/2020 3

Residència assistida Pere Badia Resident 04/05/2020 1

Residència assistida Pere Badia Resident 18/05/2020 1

Residència assistida Pere Badia Resident 25/05/2020 1

Residència assistida Policlínica Comarcal del Vend Resident 31/03/2020 3

Residència assistida Policlínica Comarcal del Vend Resident 01/04/2020 8

Residència assistida Policlínica Comarcal del Vend Resident 02/04/2020 6

Residència assistida Policlínica Comarcal del Vend Resident 09/04/2020 2

Residència assistida Policlínica Comarcal del Vend Resident 20/04/2020 1

Fascicle cinquè
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Residència assistida Policlínica Comarcal del Vend Resident 22/04/2020 1

Residència assistida Policlínica Comarcal del Vend Resident 28/04/2020 1

Residència assistida Policlínica Comarcal del Vend Resident 01/05/2020 1

Residència assistida Policlínica Comarcal del Vend Resident 25/05/2020 1

Residència assistida Sant Camil Resident 19/05/2020 1

Residència Atria Resident 15/03/2020 6

Residència Atria Resident 23/03/2020 2

Residència Atria Resident 26/03/2020 2

Residència Atria Resident 28/03/2020 3

Residència Atria Resident 29/03/2020 0

Residència Atria Resident 30/03/2020 1

Residència Atria Resident 01/04/2020 1

Residència Atria Resident 05/04/2020 1

Residència Atria Resident 08/04/2020 1

Residència Atria Resident 10/04/2020 5

Residència Atria Resident 11/04/2020 1

Residència Atria Resident 16/04/2020 7

Residència Atria Resident 19/04/2020 1

Residència Atria Resident 30/04/2020 5

Residència Atria Resident 17/05/2020 2

Residència Atria Resident 24/05/2020 1

Residència Atria Resident 27/05/2020 1

Residència Atria Resident 30/05/2020 1

Residència Atria Resident 01/06/2020 2

Residència Ballús Resident 23/03/2020 9

Residència Ballús Resident 29/03/2020 49

Residència Ballús Resident 30/03/2020 2

Residència Ballús Resident 21/04/2020 4

Residència Ballús Resident 04/05/2020 1

Residència Ballús Resident 07/05/2020 1

Residència Ballús Resident 11/05/2020 1

Residència Ballús Resident 13/05/2020 32

Residència Ballús Resident 14/05/2020 1

Residència Ballús Resident 25/05/2020 1

Residència Ballús Resident 26/05/2020 1
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Residència Betània (servei de residència assistida Resident 26/05/2020 2

Residència Cambrils Suite Resident 18/03/2020 1

Residència Cambrils Suite Resident 19/03/2020 1

Residència Cambrils Suite Resident 07/04/2020 1

Residència Cambrils Suite Resident 09/04/2020 1

Residència Cambrils Suite Resident 11/04/2020 1

Residència Cambrils Suite Resident 17/04/2020 1

Residència Cambrils Suite Resident 28/04/2020 1

Residència Cambrils Suite Resident 01/05/2020 59

Residència Cambrils Suite Resident 02/05/2020 42

Residència Cambrils Suite Resident 08/05/2020 1

Residència Cambrils Suite Resident 12/05/2020 10

Residència Casa del poble del Perelló Resident 25/04/2020 1

Residència-Casal dels Avis d’Alforja Resident 04/04/2020 8

Residència-Casal dels Avis d’Alforja Resident 07/04/2020 1

Residència-Casal dels Avis d’Alforja Resident 10/04/2020 1

Residència-Casal dels Avis d’Alforja Resident 13/04/2020 1

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de res Resident 19/03/2020 1

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de res Resident 27/03/2020 3

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de res Resident 07/04/2020 4

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de res Resident 08/04/2020 2

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de res Resident 15/04/2020 1

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de res Resident 17/04/2020 1

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de res Resident 20/04/2020 1

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de res Resident 21/04/2020 1

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de res Resident 05/05/2020 5

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de res Resident 13/05/2020 1

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de res Resident 16/05/2020 1

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de res Resident 25/05/2020 2

Residencia Centro Evangélico FIEIDE de Asistencia Resident 04/04/2020 4

Residència d’avis de Batea Resident 22/04/2020 1

Residència d’avis de Batea Resident 27/04/2020 27

Residència d’avis de Batea Resident 03/05/2020 1

Residència d’avis de Batea Resident 14/05/2020 1

Residència d’avis de Batea Resident 15/05/2020 1
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Residència d’avis de Batea Resident 22/05/2020 2

Residència d’avis de Batea Resident 24/05/2020 2

Residència d’avis La Marquesa Resident 04/04/2020 2

Residència d’avis La Marquesa Resident 13/04/2020 2

Residència d’avis La Marquesa Resident 27/04/2020 1

Residència d’avis La Marquesa Resident 27/05/2020 1

Residència d’avis La Marquesa Resident 01/06/2020 1

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell Resident 16/03/2020 1

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell Resident 07/04/2020 12

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell Resident 14/04/2020 2

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell Resident 15/04/2020 18

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell Resident 16/04/2020 18

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell Resident 18/04/2020 25

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell Resident 27/04/2020 1

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell Resident 03/05/2020 1

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell Resident 11/05/2020 1

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell Resident 27/05/2020 8

Residència de Deltebre Resident 19/03/2020 2

Residència de Deltebre Resident 23/03/2020 1

Residència de Deltebre Resident 24/03/2020 1

Residència de Deltebre Resident 27/03/2020 1

Residència de Deltebre Resident 01/04/2020 2

Residència de Deltebre Resident 03/04/2020 2

Residència de Deltebre Resident 04/04/2020 6

Residència de Deltebre Resident 06/04/2020 1

Residència de Deltebre Resident 07/04/2020 2

Residència de Deltebre Resident 08/04/2020 5

Residència de Deltebre Resident 11/04/2020 2

Residència de Deltebre Resident 14/04/2020 3

Residència de Deltebre Resident 22/04/2020 72

Residència de Deltebre Resident 24/04/2020 1

Residència de Deltebre Resident 29/04/2020 1

Residència de Deltebre Resident 06/05/2020 3

Residència de Deltebre Resident 08/05/2020 1

Residència de Deltebre Resident 29/05/2020 1
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Residència de Deltebre Resident 01/06/2020 1

Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà 
(Mo Resident 07/04/2020 14
Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà 
(Mo Resident 09/04/2020 2
Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà 
(Mo Resident 24/04/2020 1
Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà 
(Mo Resident 30/04/2020 1
Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà 
(Mo Resident 11/05/2020 1
Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà 
(Mo Resident 18/05/2020 1
Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà 
(Mo Resident 01/06/2020 1
Residència de Gent Gran de Reus (Reus) Resident 30/03/2020 6

Residència de Gent Gran de Reus (Reus) Resident 20/04/2020 29

Residència de Gent Gran de Reus (Reus) Resident 08/05/2020 1

Residència de Gent Gran de Reus (Reus) Resident 11/05/2020 1

Residència de Gent Gran de Reus (Reus) Resident 19/05/2020 1

Residència de Gent Gran de Reus (Reus) Resident 21/05/2020 1

Residència de Gent Gran de Reus (Reus) Resident 25/05/2020 1

Residència de Gent Gran Jaume I (L’Espluga de Fran Resident 07/04/2020 14

Residència de Gent Gran Jaume I (L’Espluga de Fran Resident 08/04/2020 3

Residència de Gent Gran Jaume I (L’Espluga de Fran Resident 22/05/2020 1

Residència de Gent Gran Jaume I (L’Espluga de Fran Resident 27/05/2020 1

Residència de Gent Gran Jaume I (L’Espluga de Fran Resident 28/05/2020 2

Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè 
(T Resident 01/04/2020 1
Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè 
(T Resident 06/04/2020 12
Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè 
(T Resident 09/04/2020 7
Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè 
(T Resident 14/04/2020 5
Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè 
(T Resident 21/04/2020 3
Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè 
(T Resident 22/04/2020 14
Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè 
(T Resident 23/04/2020 1
Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè 
(T Resident 24/04/2020 13
Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè 
(T Resident 21/05/2020 2
Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè 
(T Resident 23/05/2020 1
Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) Resident 21/03/2020 1

Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) Resident 30/03/2020 2

Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) Resident 02/04/2020 1
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Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) Resident 08/04/2020 5

Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) Resident 11/04/2020 4

Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) Resident 12/04/2020 87

Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) Resident 13/04/2020 2

Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) Resident 03/05/2020 1

Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) Resident 07/05/2020 1

Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) Resident 14/05/2020 1

Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) Resident 16/05/2020 2

Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) Resident 26/05/2020 1

Residència de la gent gran d’Ascó Resident 13/04/2020 2

Residència de la gent gran d’Ascó Resident 16/04/2020 1

Residència de la gent gran d’Ascó Resident 20/04/2020 1

Residència de la gent gran d’Ascó Resident 28/04/2020 36

Residència de la gent gran d’Ascó Resident 10/05/2020 1

Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcànge Resident 02/04/2020 2
Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcànge Resident 03/04/2020 2
Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcànge Resident 07/04/2020 1
Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcànge Resident 17/04/2020 1
Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcànge Resident 19/04/2020 2
Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcànge Resident 25/04/2020 2
Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcànge Resident 27/04/2020 2
Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcànge Resident 29/04/2020 29
Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcànge Resident 09/05/2020 1
Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcànge Resident 26/05/2020 1
Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcànge Resident 30/05/2020 1
Residència d’Ulldecona (servei de residència assis Resident 15/04/2020 1

Residència d’Ulldecona (servei de residència assis Resident 26/04/2020 36

Residència Geriàtrica «Caliu» Resident 26/03/2020 1

Residència Geriàtrica «Caliu» Resident 27/04/2020 17

Residència geriàtrica Vellsolà 3 Resident 06/04/2020 1

Residència geriàtrica Vellsolà 3 Resident 07/04/2020 1

Residència Horts de Miró Resident 27/03/2020 3

Residència Horts de Miró Resident 03/04/2020 1

Residència Horts de Miró Resident 07/04/2020 1
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Residència Horts de Miró Resident 11/04/2020 1

Residència Horts de Miró Resident 14/04/2020 26

Residència Horts de Miró Resident 28/04/2020 1

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 30/03/2020 2

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 02/04/2020 2

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 03/04/2020 15

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 06/04/2020 14

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 14/04/2020 2

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 19/04/2020 1

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 22/04/2020 2

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 26/04/2020 1

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 01/05/2020 2

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 02/05/2020 1

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 11/05/2020 1

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 22/05/2020 1

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 28/05/2020 1

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 29/05/2020 1

Residència Itaca-Fortuny Resident 07/04/2020 2

Residència Itaca-Fortuny Resident 10/04/2020 7

Residència Itaca-Fortuny Resident 27/04/2020 76

Residència Itaca-Fortuny Resident 30/04/2020 2

Residència Itaca-Fortuny Resident 03/05/2020 1

Residència Itaca-Fortuny Resident 04/05/2020 1

Residència Itaca-Fortuny Resident 09/05/2020 1

Residència Itaca-Fortuny Resident 25/05/2020 1

Residencia Itaca-Reus Resident 31/03/2020 1

Residencia Itaca-Reus Resident 10/04/2020 1

Residencia Itaca-Reus Resident 20/04/2020 1

Residencia Itaca-Reus Resident 25/04/2020 1

Residencia Itaca-Reus Resident 26/04/2020 1

Residencia Itaca-Reus Resident 28/04/2020 60

Residencia Itaca-Reus Resident 11/05/2020 1

Residencia Itaca-Reus Resident 12/05/2020 1

Residencia Itaca-Reus Resident 25/05/2020 1

Residència La Duna - 2 Resident 20/04/2020 1
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Residencia la Ermita Resident 11/04/2020 5

Residència La Maresma (servei de residència assist Resident 28/04/2020 3

Residència La Maresma (servei de residència assist Resident 06/05/2020 1

Residència La Maresma (servei de residència assist Resident 11/05/2020 3

Residència La Maresma (servei de residència assist Resident 20/05/2020 3

Residencia La Palmera de los Angeles Resident 08/04/2020 2

Residencia La Palmera de los Angeles Resident 09/04/2020 1

Residencia La Palmera de los Angeles Resident 22/04/2020 17

Residencia La Palmera de los Angeles Resident 06/05/2020 1

Residencia La Palmera de los Angeles Resident 28/05/2020 1

Residencia La Palmera de los Angeles Resident 01/06/2020 1

Residencial el Colomé Resident 23/04/2020 1

Residencial el Colomé Resident 24/04/2020 14

Residencial el Colomé Resident 25/04/2020 6

Residència Les Alzines Resident 19/03/2020 1

Residència Les Alzines Resident 31/03/2020 1

Residència Les Alzines Resident 12/04/2020 1

Residència Les Alzines Resident 20/04/2020 2

Residència Les Alzines Resident 23/04/2020 1

Residència Les Alzines Resident 01/05/2020 38

Residència Les Alzines Resident 02/05/2020 83

Residència Les Alzines Resident 08/05/2020 2

Residència Les Alzines Resident 09/05/2020 1

Residència Les Vinyes Resident 02/04/2020 24

Residència Les Vinyes Resident 03/04/2020 2

Residència Les Vinyes Resident 12/04/2020 2

Residència Les Vinyes Resident 24/04/2020 1

Residència Les Vinyes Resident 08/05/2020 1

Residència Les Vinyes Resident 12/05/2020 1

Residència Les Vinyes Resident 14/05/2020 1

Residència Les Vinyes Resident 26/05/2020 1

Residencial Fontscaldes Resident 03/05/2020 1

Residencial Fontscaldes Resident 06/05/2020 1

Residencial Fontscaldes Resident 28/05/2020 1

Residència L’Onada Golden Beach Resident 26/03/2020 2
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Residència L’Onada Golden Beach Resident 01/04/2020 1

Residència L’Onada Golden Beach Resident 07/04/2020 4

Residència L’Onada Golden Beach Resident 09/04/2020 2

Residència L’Onada Golden Beach Resident 12/04/2020 2

Residència L’Onada Golden Beach Resident 14/04/2020 3

Residència L’Onada Golden Beach Resident 15/04/2020 1

Residència L’Onada Golden Beach Resident 16/04/2020 2

Residència L’Onada Golden Beach Resident 17/04/2020 1

Residència L’Onada Golden Beach Resident 25/04/2020 2

Residència L’Onada Golden Beach Resident 29/04/2020 3

Residència L’Onada Golden Beach Resident 02/05/2020 1

Residència L’Onada Golden Beach Resident 12/05/2020 1

Residència L’Onada Golden Beach Resident 14/05/2020 3

Residència L’Onada Golden Beach Resident 19/05/2020 2

Residència L’Onada Golden Beach Resident 23/05/2020 2

Residència L’Onada Golden Beach Resident 27/05/2020 2

Residència L’Onada Golden Beach Resident 28/05/2020 1

Residencial Tarragona Resident 21/03/2020 1

Residencial Tarragona Resident 24/03/2020 1

Residencial Tarragona Resident 25/03/2020 2

Residencial Tarragona Resident 26/03/2020 11

Residencial Tarragona Resident 29/03/2020 0

Residencial Tarragona Resident 31/03/2020 12

Residencial Tarragona Resident 04/04/2020 2

Residencial Tarragona Resident 09/04/2020 2

Residencial Tarragona Resident 17/04/2020 1

Residencial Tarragona Resident 18/04/2020 27

Residencial Tarragona Resident 20/04/2020 1

Residencial Tarragona Resident 21/04/2020 75

Residencial Tarragona Resident 22/04/2020 46

Residencial Tarragona Resident 23/04/2020 24

Residencial Tarragona Resident 24/04/2020 1

Residencial Tarragona Resident 27/04/2020 2

Residencial Tarragona Resident 15/05/2020 3

Residencial Tarragona Resident 22/05/2020 1
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Residencial Tarragona Resident 31/05/2020 1

Residència Mare de Déu de la Riera Resident 04/04/2020 6

Residència Mare de Déu de la Riera Resident 08/05/2020 1

Residència Mare de Déu de la Riera Resident 11/05/2020 1

Residència Mare de Déu de la Riera Resident 19/05/2020 1

Residència Mare de Déu de la Riera Resident 26/05/2020 1

Residència Marià Fortuny Resident 12/03/2020 1

Residència Marià Fortuny Resident 19/03/2020 1

Residència Marià Fortuny Resident 20/03/2020 1

Residència Marià Fortuny Resident 21/03/2020 2

Residència Marià Fortuny Resident 29/03/2020 1

Residència Marià Fortuny Resident 30/03/2020 1

Residència Marià Fortuny Resident 01/04/2020 1

Residència Marià Fortuny Resident 10/04/2020 4

Residència Marià Fortuny Resident 24/04/2020 1

Residència Marià Fortuny Resident 25/04/2020 54

Residència Marià Fortuny Resident 07/05/2020 2

Residència Marià Fortuny Resident 22/05/2020 1

Residència Marià Fortuny Resident 25/05/2020 2

Residència Mar i Sol Resident 27/03/2020 2

Residència Mar i Sol Resident 07/04/2020 1

Residència Mar i Sol Resident 15/04/2020 5

Residència Mar i Sol Resident 17/04/2020 1

Residència Mar i Sol Resident 26/04/2020 1

Residència Mar i Sol Resident 06/05/2020 1

Residència Mar i Sol Resident 07/05/2020 1

Residència Mar i Sol Resident 23/05/2020 1

Residència Mar i Sol Resident 26/05/2020 1

Residència Mirador Barà Resident 08/04/2020 5

Residència Mirador Barà Resident 15/04/2020 2

Residència Mirador Barà Resident 21/04/2020 1

Residència Mirador Barà Resident 25/04/2020 1

Residència Mirador Barà Resident 14/05/2020 1

Residència Mirador Barà Resident 16/05/2020 2

Residència Mirador Barà Resident 19/05/2020 1
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Residència Mirador Barà Resident 29/05/2020 3

Residència Montblanc Resident 19/03/2020 1

Residència Montblanc Resident 24/03/2020 1

Residència Montblanc Resident 31/03/2020 1

Residència Montblanc Resident 01/04/2020 2

Residència Montblanc Resident 03/04/2020 4

Residència Montblanc Resident 06/04/2020 1

Residència Montblanc Resident 07/04/2020 9

Residència Montblanc Resident 11/04/2020 1

Residència Montblanc Resident 27/04/2020 1

Residència Montblanc Resident 21/05/2020 2

Residència Montblanc Resident 27/05/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 16/03/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 18/03/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 19/03/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 24/03/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 27/03/2020 12

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 30/03/2020 47

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 31/03/2020 2

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 05/04/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 09/04/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 10/04/2020 4

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 11/04/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 12/04/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 15/04/2020 97

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 18/04/2020 2

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 19/04/2020 9

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 20/04/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 21/04/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 25/04/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 26/04/2020 2

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 28/04/2020 6

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 02/05/2020 3

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 06/05/2020 40

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 08/05/2020 2
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Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 09/05/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 13/05/2020 64

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 15/05/2020 2

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 18/05/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 21/05/2020 2

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 28/05/2020 31

Residència Nostrallar (servei de residència assist Treballador 30/03/2020 2

Residència Nostrallar (servei de residència assist Treballador 15/04/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Treballador 06/05/2020 1

Residència Passeig Prim (servei de residència assi Resident 03/04/2020 4

Residència Passeig Prim (servei de residència assi Resident 17/04/2020 1

Residència Passeig Prim (servei de residència assi Resident 10/05/2020 1

Residència Passeig Prim (servei de residència assi Resident 27/05/2020 2

Residència per a disminuïts psíquics profunds Mari Resident 10/04/2020 1

Residència per a disminuïts psíquics profunds Mari Resident 01/05/2020 1

Residència per a Gent Gran Hospital i Llars de la Resident 14/04/2020 2

Residència per a Gent Gran Hospital i Llars de la Resident 18/04/2020 1

Residència per a Gent Gran Hospital i Llars de la Resident 21/04/2020 4

Residència per a Gent Gran Hospital i Llars de la Resident 05/05/2020 44

Residència per a Gent Gran Hospital i Llars de la Resident 06/05/2020 46

Residència per a Gent Gran Hospital i Llars de la Resident 12/05/2020 3

Residència per a Gent Gran Hospital i Llars de la Resident 17/05/2020 2

Residència per a Gent Gran Hospital i Llars de la Resident 20/05/2020 1

Residència per a Gent Gran Hospital i Llars de la Resident 31/05/2020 2

Residència per a Gent Gran Hospital i Llars de la Resident 01/06/2020 1

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 19/03/2020 1

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 20/03/2020 1

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 21/03/2020 1

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 23/03/2020 2

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 03/04/2020 16

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 19/04/2020 5

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 27/04/2020 1

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 04/05/2020 2

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 05/05/2020 2

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 11/05/2020 1
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PCR

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 12/05/2020 1

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 24/05/2020 1

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 25/05/2020 2

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus Resident 28/05/2020 1

Residència per a grans disminuïts físics Sant Salv Resident 17/04/2020 1

Residència per a grans disminuïts físics Sant Salv Resident 24/04/2020 1

Residència per a grans disminuïts físics Sant Salv Resident 08/05/2020 31

Residència per a grans disminuïts físics Sant Salv Resident 13/05/2020 1

Residència per a grans disminuïts físics Sant Salv Resident 30/05/2020 1

Residència per a la gent gran el Vilar Resident 26/03/2020 3

Residència per a la gent gran el Vilar Resident 03/04/2020 2

Residència per a la gent gran el Vilar Resident 07/04/2020 1

Residència per a la gent gran el Vilar Resident 09/04/2020 3

Residència per a la gent gran el Vilar Resident 11/04/2020 3

Residència per a la gent gran el Vilar Resident 24/04/2020 48

Residència per a la gent gran el Vilar Resident 28/04/2020 1

Residència per a la gent gran el Vilar Resident 05/05/2020 1

Residència per a la gent gran el Vilar Resident 07/05/2020 1

Residència per a la gent gran el Vilar Resident 14/05/2020 1

Residència per a la gent gran el Vilar Resident 19/05/2020 1

Residència per a la gent gran el Vilar Resident 29/05/2020 1

Residència per a la gent gran el Vilar Resident 01/06/2020 1

Residència per a persones disminuïdes psíquiques» Resident 17/04/2020 1

Residència per a persones disminuïdes psíquiques» Resident 11/05/2020 1

Residència Pi i Sunyer Resident 18/04/2020 1

Residencia San Jaime Resident 04/04/2020 4

Residencia San Jaime Resident 27/04/2020 21

Residència Santa Tecla Llevant Resident 20/03/2020 2

Residència Santa Tecla Llevant Resident 03/04/2020 3

Residència Santa Tecla Llevant Resident 04/04/2020 5

Residència Santa Tecla Llevant Resident 05/04/2020 1

Residència Santa Tecla Llevant Resident 14/04/2020 1

Residència Santa Tecla Llevant Resident 23/04/2020 1

Residència Santa Tecla Llevant Resident 24/04/2020 1

Residència Santa Tecla Llevant Resident 27/04/2020 1



BOPC 673
7 de setembre de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 206

Centre residencial

Relació 
amb 

residència

Data 
validació 
mostra

Total 
PCR

Residència Santa Tecla Llevant Resident 14/05/2020 1

Residència Santa Tecla Llevant Resident 21/05/2020 2

Residència Santa Tecla Llevant Resident 23/05/2020 1

Residència Santa Tecla Ponent Resident 25/03/2020 2

Residència Santa Tecla Ponent Resident 04/04/2020 1

Residència Santa Tecla Ponent Resident 05/04/2020 9

Residència Santa Tecla Ponent Resident 07/04/2020 10

Residència Santa Tecla Ponent Resident 08/04/2020 13

Residència Santa Tecla Ponent Resident 11/04/2020 3

Residència Santa Tecla Ponent Resident 14/04/2020 14

Residència Santa Tecla Ponent Resident 15/04/2020 1

Residència Santa Tecla Ponent Resident 17/04/2020 12

Residència Santa Tecla Ponent Resident 18/04/2020 8

Residència Santa Tecla Ponent Resident 20/04/2020 13

Residència Santa Tecla Ponent Resident 22/04/2020 11

Residència Santa Tecla Ponent Resident 26/04/2020 2

Residència Santa Tecla Ponent Resident 27/04/2020 1

Residència Santa Tecla Ponent Resident 28/04/2020 1

Residència Santa Tecla Ponent Resident 05/05/2020 2

Residència Santa Tecla Ponent Resident 06/05/2020 1

Residència Santa Tecla Ponent Resident 07/05/2020 4

Residència Santa Tecla Ponent Resident 14/05/2020 1

Residència Santa Tecla Ponent Resident 18/05/2020 1

Residència Santa Tecla Ponent Resident 22/05/2020 10

Residència Santa Tecla Ponent Resident 23/05/2020 44

Residència Santa Tecla Ponent Resident 24/05/2020 1

Residència Santa Tecla Ponent Resident 26/05/2020 1

Residència Santa Tecla Ponent Resident 28/05/2020 1

Residència Santa Tecla Ponent Resident 29/05/2020 1

Residencia Santa Teresa (servei de residència assi Resident 20/05/2020 1

Residència Santa Teresa (servei de residència assi Resident 29/03/2020 2

Residència Santa Teresa (servei de residència assi Resident 13/05/2020 1

Residència Santa Teresa (servei de residència assi Resident 20/05/2020 1

Residència Santa Teresa (servei de residència assi Resident 22/05/2020 2

Residència Santa Teresa (servei de residència assi Resident 27/05/2020 1
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Residència Santa Teresa (servei de residència assi Resident 29/05/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 23/03/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 29/03/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 30/03/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 01/04/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 03/04/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 07/04/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 10/04/2020 2

Residencia STS Cambrils Resident 11/04/2020 3

Residencia STS Cambrils Resident 15/04/2020 3

Residencia STS Cambrils Resident 18/04/2020 3

Residencia STS Cambrils Resident 20/04/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 25/04/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 28/04/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 01/05/2020 93

Residencia STS Cambrils Resident 06/05/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 07/05/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 08/05/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 11/05/2020 1

Residencia STS Cambrils Resident 12/05/2020 1

Residència Vila-seca Resident 17/03/2020 1

Residència Vila-seca Resident 29/03/2020 2

Residència Vila-seca Resident 30/03/2020 2

Residència Vila-seca Resident 02/04/2020 17

Residència Vila-seca Resident 03/04/2020 18

Residència Vila-seca Resident 04/04/2020 28

Residència Vila-seca Resident 05/04/2020 13

Residència Vila-seca Resident 12/04/2020 2

Residència Vila-seca Resident 22/04/2020 1

Residència Vila-seca Resident 01/05/2020 1

Residència Vila-seca Resident 05/05/2020 1

Residència Vila-seca Resident 08/05/2020 3

Residència Vila-seca Resident 10/05/2020 1

Residència Vila-seca Resident 12/05/2020 1

Residència Vila-seca Resident 28/05/2020 15
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Data 
validació 
mostra
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Servei d’acolliment residencial Alcanar Resident 19/04/2020 5

Servei de llar residència per a persones amb disca Resident 12/04/2020 1

Servei de llar residència per a persones amb disca Resident 12/05/2020 1

Servei de residència Tilmar Resident 21/04/2020 1

Serveis Clínics Resident 24/04/2020 1

Trèvol, residència de paràlisi cerebral Resident 11/05/2020 1

  Resident 24/03/2020 1

  Resident 01/04/2020 2

  Resident 15/04/2020 4

  Resident 18/04/2020 19

  Resident 21/04/2020 3

  Resident 24/04/2020 19

  Resident 27/04/2020 2

  Resident 28/04/2020 2

  Resident 05/05/2020 1

  Resident 07/05/2020 1

  Resident 11/05/2020 17

Per la seva banda, el detall dels tests PCR realitzats pel programam Orfeu a la 
demarcació de Tarragona és el que segueix: 

Centre residencial

Relació 
amb 

residència Data mostra
Total 
PCR

Calafell Park Residencial Resident 24/05/2020 3

Calafell Park Residencial Resident 06/06/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 22/05/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 23/05/2020 7

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 24/05/2020 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 25/05/2020 5

Centro gerontológico Llorenç del Penedès 
(Residènc Resident 21/05/2020 16
Centro gerontológico Llorenç del Penedès 
(Residènc Resident 30/05/2020 12
Hotel Residencia Geriátrica Bará Bahía Resident 21/05/2020 1

Llar Residència de Tarragona Resident 16/05/2020 3

Llar-residència Doctor Fleming Resident 04/06/2020 1

Llar residència Ginesta I Resident 26/05/2020 1

Llar residència Masia Roig Resident 04/06/2020 9
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amb 

residència Data mostra
Total 
PCR

Llar-residència Mediterrània Resident 22/05/2020 1

Natura Residencial Resident 23/05/2020 1

Residència assistida Pere Badia Resident 14/05/2020 2

Residència Atria Resident 20/05/2020 16

Residència Atria Resident 21/05/2020 5

Residència Atria Resident 22/05/2020 8

Residència Atria Resident 31/05/2020 8

Residència Atria Resident 01/06/2020 1

Residència Atria Resident 07/06/2020 6

Residència Atria Resident 13/06/2020 3

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell Resident 16/05/2020 12

Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè 
(T Resident 14/05/2020 2
Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 15/05/2020 9

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 24/05/2020 4

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 30/05/2020 4

Residència-Hospital Sant Antoni Abat Resident 05/06/2020 5

Residencia La Palmera de los Angeles Resident 30/05/2020 1

Residencial el Colomé Resident 16/05/2020 1

Residència Mar i Sol Resident 20/05/2020 2

Residència Mirador Barà Resident 14/05/2020 1

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 23/05/2020 9

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 24/05/2020 20

Residència Nostrallar (servei de residència assist Resident 25/05/2020 1

Residència per a disminuïts psíquics profunds Mari Resident 30/05/2020 1

Residència per a disminuïts psíquics profunds Mari Resident 31/05/2020 1

Residència per a persones disminuïdes 
psíquiques» Resident 20/05/2020 1
Residència per a persones disminuïdes 
psíquiques» Resident 24/05/2020 2
Residència Santa Tecla Llevant Resident 15/05/2020 1

Residència Santa Tecla Ponent Resident 15/05/2020 10

Residència Santa Tecla Ponent Resident 17/05/2020 32

Residència Vila-seca Resident 16/05/2020 14

Residència Vila-seca Resident 17/05/2020 19

Residència Vila-seca Resident 22/05/2020 1

Residència Vila-seca Resident 23/05/2020 1
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Residència Vila-seca Resident 25/05/2020 2

Servei de residència Tilmar Resident 04/06/2020 4

Servei Residencial Tilmar III Resident 04/06/2020 1

En darrer lloc, els tests ràpids realitzats a residències de gent gran de Tarragona 
són: 

Residència
Residència 
Relació Data prova Prova SNOMED Comptador

Centre de Serveis L’Onada Alcanar 
(residència ass. Resident 24/04/2020

SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 1

Centre Sòcio-sanitari Ciutat de Reus Resident 25/05/2020 SARS coronavirus 2 IgG+IgM 
Ab (Presència) en sèrum 1

Centre sociosanitari i residència assistida 
Salou Resident 07/04/2020

Antígen del coronavirus 2 del 
SARS 1

Centre sociosanitari i residència assistida 
Salou Resident 14/04/2020

Antígen del coronavirus 2 del 
SARS 1

Llar-residència Maria Antònia París Resident 27/04/2020 SARS coronavirus 2 IgG+IgM 
Ab (Presència) en sèrum 1

Llar residència Masia Roig Resident 17/04/2020 SARS coronavirus 2 IgG+IgM 
Ab (Presència) en sèrum 1

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 24/04/2020 SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 1

Llar-residència per a gent gran d’Amposta Resident 25/04/2020 SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis 
L’Onada Riu Resident 23/04/2020

SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis 
L’Onada Riu Resident 07/05/2020

SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis 
L’Onada Riu Resident 11/05/2020

SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis 
L’Onada Riu Resident 15/05/2020

SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 1

Residència 3a Edat i Centre de Serveis 
L’Onada Riu Resident 22/05/2020

SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 6

Residència assistida de la Sènia Resident 26/05/2020 SARS coronavirus 2 IgG+IgM 
Ab (Presència) en sèrum 1

Residència Ballús Resident 13/04/2020 SARS coronavirus 2 IgG+IgM 
Ab (Presència) en sèrum 1

Residència Ballús Resident 14/04/2020 SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 1

Residència Ballús Resident 15/04/2020 SARS coronavirus 2 IgG+IgM 
Ab (Presència) en sèrum 9

Residència Ballús Resident 21/04/2020 SARS coronavirus 2 IgG+IgM 
Ab (Presència) en sèrum 5

Residència de Deltebre Resident 08/04/2020 Antígen del coronavirus 2 del 
SARS 1

Residència de Deltebre Resident 24/04/2020 Antígen del coronavirus 2 del 
SARS 1

Residència Itaca-Fortuny Resident 03/05/2020 SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 1

Residència Itaca-Fortuny Resident 07/05/2020 SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 1

Residencia Itaca-Reus Resident 24/04/2020 SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 1

Residència Santa Tecla Ponent Resident 11/04/2020 Antígen del coronavirus 2 del 
SARS 1

Residencia Santa Teresa (servei de 
residència assi Resident 05/05/2020

SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 1
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Residència
Residència 
Relació Data prova Prova SNOMED Comptador

Residencia Santa Teresa (servei de 
residència assi Resident 26/05/2020

SARS coronavirus 2 panell IgG 
i IgM - Sèrum o plas 1

Residència Santa Teresa (servei de 
residència assi Resident 08/05/2020

SARS coronavirus 2 IgG+IgM 
Ab (Presència) en sèrum 4

Servei de llar residència per a persones 
amb disca Resident 12/04/2020

Antígen del coronavirus 2 del 
SARS 1

   Barcelona, 15 de juny de 2020
                                             Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones contagiades de Covid-19 a la província de Tarragona que 
viuen en residències per a gent gran
314-08138/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08134/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves 
de reacció en cadena de la polimerasa i de tests de diagnòstic ràpid 
fets a les residències per a gent gran de la província de Tarragona 
durant la crisi sanitària per la Covid-19
314-08143/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08134/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament a les 
confraries de pescadors de la província de Tarragona de material de 
protecció davant la Covid-19
314-08175/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08074/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incorporar la figura de l’infermer escolar als centres educatius
314-08188/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08188/12 us in-
formo del següent:

Des del Departament d’Educació, conjuntament amb el Departament de Salut, 
s’està treballant en un acord marc amb l’objectiu d’establir i regular la col·laboració 
per al desenvolupament de les intervencions vinculades a la salut de l’alumnat amb 
malalties cròniques, necessitats com-plexes d’atenció o amb malaltia crònica avan-
çada, escolaritzats en els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya.

La finalitat és que aquest alumnat rebi el suport sanitari i educatiu que requereix, 
adaptat a les seves necessitats de manera personalitzada, i així poder garantir que 
puguin desenvolupar el màxim d’autonomia personal.

En l’actualitat, des del Departament d’Educació es detecten les necessitats edu-
catives especials derivades per motius de salut de l’alumnat quan s’incorpora als 
ensenyaments obligatoris. No obstant això, és fonamental garantir que l’alumnat 
escolaritzat en els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil rep l’atenció sa-
nitària que requereix.

Per tal de donar suport a l’alumnat que ho requereix és necessari treballar des 
del Departament d’Educació de manera conjunta amb les administracions locals. 
Per aquest motiu, som conscients de la necessitat de treballar conjuntament amb les 
administracions locals i donar resposta a tots els infants

El grup de treball format per representants del Departament d’Educació i del De-
partament de Salut encarregat d’impulsar l’acord marc de col·laboració entre amb-
dós, està desenvolupant diversos programes amb l’objectiu de millorar la salut i 
l’atenció de l’alumnat que ho requereix, com per exemple el programa de promoció 
i protecció de la salut.

Per tal de garantir l’equitat en l’aplicació d’aquests programes, s’ha de donar 
compliment al principi d’universalitat i de proporcionalitat, d’aquesta manera es po-
dran intensificar les actuacions en sigui més necessari.

L’atenció a l’alumnat amb necessitats especials derivades per motius de salut ha 
de garantir que aquest alumnat pugui desenvolupar les seves activitats amb la màxi-
ma normalitat, de manera que les seves activitats diàries siguin compatibles amb el 
desenvolupament general de l’activitat escolar.

La figura d’infermer o infermera del Programa Salut i Escola serà l’encarregada 
de fer de nexe entre el centre educatiu i el centre d’atenció primària (CAP), o l’Àrea 
Bàsica Sanitària (ABS) de referència, valorant les propostes d’actuació més adients 
i tenint en compte el benestar, el desenvolupament integral i l’interès superior de 
l’alumne en qüestió.

Des del Departament d’Educació, a través dels Serveis Territorials d’Educació i 
del Consorci d’Educació de Barcelona, es treballa contínuament per conèixer exac-
tament quina és la situació de l’alumnat i així poder donar resposta a les seves ne-
cessitats. En aquest sentit, de manera coordinada amb el Departament de Salut s’està 
elaborant un mapa de necessitats amb el nombre d’alumnat diagnosticat amb una 
malaltia crònica, i l’alumnat diagnosticat amb necessitats complexes de salut.

Per tal de dur a terme les actuacions establertes a l’informe mèdic i al pla per-
sonalitzat d’atenció de l’alumnat en qüestió, des dels equips directius dels centres 
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educatius es poden posar en contacte amb els equips directius mèdics dels centres 
d’atenció primària (CAP), perquè se’ls faciliti la formació, la capacitació o l’asses-
sorament que necessitin.

Els centres d’atenció primària són els responsables de facilitar als centres educa-
tius el material sanitari necessari.

El personal dels equips d’assessorament psicopedagògic estan formats per pro-
fessorat d’orientació educativa (psicopedagogs), treballadores/s socials i fisiotera-
peutes, que faciliten l’accés al currículum de l’alumnat amb discapacitat motriu o 
amb dificultats de mobilitat, assessorant el personal docent i a les famílies d’aquest 
alumnat en la resposta educativa oportuna.

De cara a l’inici del curs 2020-21, el Departament d’Educació ha publicat el do-
cument Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de 
la pandèmia, que recull les instruccions sobre l’organització dels centres i les me-
sures de prevenció, higiene i promoció de la salut a seguir pels centres educatius. 
Aquest document s’ha elaborat conjuntament amb el Departament de Salut i ha estat 
aprovat pel Pla territorial de protecció civil de Catalunya Procicat per a emergències 
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Aquestes instruccions també detallen l’organització general del centre pel que fa 
a alumnat, personal, creació de grups estables, espais, horaris, transport i altres ac-
tivitats. Dona instruccions i pautes de les mesures personals de prevenció a seguir, 
així com de la neteja, desinfecció i ventilació dels espais. També determinen com ha 
d’elaborar-se el Pla d’organització del centre, el pla de neteja i ventilació del centre 
i el protocol a seguir en cas de detecció d’algun cas amb símptomes susceptibles de 
ser compatible amb Covid-19. I per últim, determina les mesures específiques per a 
ensenyaments que per les seves característiques així ho requereixin.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments 
beneficiaris dels ajuts per a prevenir incendis forestals i restaurar el 
potencial forestal en el marc del Programa de desenvolupament rural 
de Catalunya 2014-2020
314-08189/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

Tram. 314-08189/12

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08189/12 us in-
formo del següent: 

A continuació es detalla la relació dels ajuntaments catalans que han estat bene-
ficiaris dels ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial 
forestal inclosos dins l’operació núm. 08.03.01, dins el marc del Programa de Desen-
volupament Rural de Catalunya 2014-2020, incloent l’import detallat per ajuntament 
i per any.
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P0800200H Aj. Aguilar de Segarra 2019 19.840,24 €

P0800200H Total 19.840,24 €

P0800800E Aj. Argençola 2015 6.019,00 €

P0800800E Total 6.019,00 €

P0802500I Aj. Bruc 2019 21.000,00 €

P0802500I Total 21.000,00 €

P0802600G Aj. Brull 2017 6.579,00 €

P0802600G Total 6.579,00 €

P0802900A Aj. Cabrera de Mar 2015 6.333,00 €

P0802900A Aj. Cabrera de Mar 2017 21.000,00 €

P0802900A Aj. Cabrera de Mar 2019 25.000,00 €

P0802900A Total 52.333,00 €

P0803000I Aj. Cabrils 2015 18.667,00 €

P0803000I Aj. Cabrils 2016 12.279,08 €

P0803000I Aj. Cabrils 2017 15.474,00 €

P0803000I Aj. Cabrils 2018 12.134,61 €

P0803000I Aj. Cabrils 2019 25.000,00 €

P0803000I Total 83.554,69 €

P0803400A Aj. Calders 2017 10.000,00 €

P0803400A Aj. Calders 2019 10.000,00 €

P0803400A Total 20.000,00 €

P0805000G Aj. Castellar del Vallès 2017 21.000,00 €

P0805000G Total 21.000,00 €

P0805400I Aj. Castellcir 2016 23.591,82 €

P0805400I Aj. Castellcir 2017 6.208,23 €

P0805400I Total 29.800,05 €

P0806300J Aj. Castellterçol 2015 5.069,63 €

P0806300J Aj. Castellterçol 2016 4.340,58 €

P0806300J Aj. Castellterçol 2018 3.316,35 €

P0806300J Aj. Castellterçol 2019 8.785,56 €

P0806300J Total 21.512,12 €

P0806900G Aj. Collsuspina 2015 2.935,65 €

P0806900G Aj. Collsuspina 2016 9.242,67 €

P0806900G Aj. Collsuspina 2017 9.039,76 €

P0806900G Total 21.218,08 €

P0807800H Aj. L’Estany 2016 3.564,00 €

P0807800H Total 3.564,00 €

P0808100B Aj. Fogars de la Selva 2015 16.872,50 €

P0808100B Aj. Fogars de la Selva 2016 11.430,00 €

P0808100B Aj. Fogars de la Selva 2017 9.000,00 €

P0808100B Aj. Fogars de la Selva 2018 9.000,00 €

P0808100B Total 46.302,50 €

P0808300H Aj. Fonollosa 2017 9.381,48 €

P0808300H Aj. Fonollosa 2019 24.196,08 €

P0808300H Total 33.577,56 €

P0808600A Aj. Gallifa 2016 16.360,50 €

P0808600A Aj. Gallifa 2017 26.796,84 €
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P0808600A Aj. Gallifa 2018 24.817,68 €

P0808600A Total 67.975,02 €

P0809400E Aj. Granera 2019 21.000,00 €

P0809400E Total 21.000,00 €

P0811900J Aj. Matadepera 2015 4.240,00 €

P0811900J Total 4.240,00 €

P0812700C Aj. Monistrol de Calders 2019 21.000,00 €

P0812700C Total 21.000,00 €

P0812800A Aj. Muntanyola 2015 24.527,90 €

P0812800A Aj. Muntanyola 2016 29.994,43 €

P0812800A Aj. Muntanyola 2017 29.994,43 €

P0812800A Aj. Muntanyola 2018 25.000,00 €

P0812800A Total 109.516,76 €

P0812900I Aj. Montclar 2015 19.799,97 €

P0812900I Aj. Montclar 2016 6.930,22 €

P0812900I Aj. Montclar 2018 22.032,32 €

P0812900I Total 48.762,51 €

P0813600D Aj. Montseny 2019 24.077,44 €

P0813600D Total 24.077,44 €

P0813700B Aj. De Moià 2015 8.404,00 €

P0813700B Aj. Moià 2019 25.000,00 €

P0813700B Total 33.404,00 €

P0814000F Aj. Navàs 2018 25.000,00 €

P0814000F Aj. Navàs 2019 18.370,99 €

P0814000F Total 43.370,99 €

P0815400G Aj. Palafolls 2016 7.927,93 €

P0815400G Total 7.927,93 €

P0817000C Aj. Prats de Lluçanès 2016 24.655,72 €

P0817000C Total 24.655,72 €

P0817700H Aj. Rajadell 2016 7.700,64 €

P0817700H Aj. Rajadell 2017 16.304,11 €

P0817700H Aj. Rajadell 2018 18.565,73 €

P0817700H Aj. Rajadell 2019 21.000,00 €

P0817700H Total 63.570,48 €

P0818800E Aj. Sant Pere Sallavinera 2017 23.957,87 €

P0818800E Aj. Sant Pere Sallavinera 2019 9.128,11 €

P0818800E Total 33.085,98 €

P0819000A Aj. Sallent 2018 15.109,05 €

P0819000A Aj. Sallent 2019 13.032,95 €

P0819000A Total 28.142,00 €

P0820900I Aj. de Sant Feliu de 
Codines 2015 1.530,00 €

P0820900I Total 1.530,00 €

P0822100D Aj. Sant Llorenç Savall 2019 16.492,38 €

P0822100D Total 16.492,38 €

P0822900G Aj. Sant Mateu de Bages 2015 24.727,83 €

P0822900G Aj. Sant Mateu de Bages 2016 28.988,77 €
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P0822900G Aj. Sant Mateu de Bages 2017 28.813,82 €
P0822900G Aj. Sant Mateu de Bages 2019 25.000,00 €

P0822900G Total 107.530,42 €

P0823900F Aj. Sant Quirze Safaja 2015 29.869,30 €

P0823900F Total 29.869,30 €

P0825800F Aj. Santa Maria d’Oló 2019 18.645,68 €

P0825800F Total 18.645,68 €

P0826100J Aj. Santa Susanna 2015 10.305,00 €

P0826100J Total 10.305,00 €

P0826700G Aj. Sentmenat 2016 9.000,00 €

P0826700G Aj. Sentmenat 2017 6.660,00 €

P0826700G Total 15.660,00 €

P0826800E Aj. Cercs 2019 18.600,00 €

P0826800E Total 18.600,00 €

P0828400B Aj. Tordera 2015 5.238,09 €

P0828400B Aj. Tordera 2016 9.090,00 €

P0828400B Aj. Tordera 2017 17.290,45 €

P0828400B Aj. Tordera 2018 13.887,18 €

P0828400B Total 45.505,72 €

P0829700D Aj. Vallromanes 2015 4.682,76 €

P0829700D Aj. Vallromanes 2016 5.998,83 €

P0829700D Total 10.681,59 €

P1700300E Aj. Albanyà 2015 14.830,48 €

P1700300E Aj. Albanyà 2016 8.999,97 €

P1700300E Aj. Albanyà 2017 9.000,00 €

P1700300E Aj. Albanyà 2019 7.222,50 €

P1700300E Total 40.052,95 €

P1700600H Aj. Alp 2015 15.627,70 €

P1700600H Aj. Alp 2018 21.000,00 €

P1700600H Total 36.627,70 €

P1702300C Aj. Bescanó 2015 9.000,00 €

P1702300C Aj. Bescanó 2018 7.866,00 €

P1702300C Total 16.866,00 €

P1702400A Aj. Beuda 2015 3.870,00 €

P1702400A Aj. Beuda 2016 2.633,40 €

P1702400A Aj. Beuda 2017 19.994,93 €

P1702400A Aj. Beuda 2019 23.207,64 €

P1702400A Total 49.705,97 €

P1703400J Aj. Cabanelles 2015 8.439,82 €

P1703400J Aj. Cabanelles 2016 7.893,00 €

P1703400J Aj. Cabanelles 2018 1.917,00 €

P1703400J Total 18.249,82 €

P1703600E Aj. Fontanals de 
Cerdanya 2015 29.702,00 €

P1703600E Aj. Fontanals de 
Cerdanya 2018 21.000,00 €

P1703600E Aj. Fontanals de 
Cerdanya 2019 24.998,60 €

P1703600E Total 75.700,60 €
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P1703700C Aj. Caldes de Malavella 2015 27.565,62 €
P1703700C Aj. Caldes de Malavella 2016 18.344,64 €

P1703700C Aj. Caldes Dde Malavella 2017 14.742,24 €

P1703700C Total 60.652,50 €

P1704400I Aj. Canet d’Adri 2015 8.490,00 €

P1704400I Aj. Canet d’Adri 2016 5.387,00 €

P1704400I Aj. Canet d’Adri 2017 21.000,00 €

P1704400I Aj. Canet d’Adrii 2018 21.000,00 €

P1704400I Aj. Canet d’Adri 2019 25.000,00 €

P1704400I Total 80.877,00 €

P1704900H Aj. Cassà de la Selva 2017 4.340,48 €

P1704900H Aj. Cassà de la Selva 2018 3.989,99 €

P1704900H Total 8.330,47 €

P1705400H Aj. Celrà 2015 23.098,90 €

P1705400H Aj. Celrà 2016 5.282,88 €

P1705400H Total 28.381,78 €

P1705900G Aj. Colera 2017 2.655,00 €

P1705900G Aj. Colera 2018 21.000,00 €

P1705900G Total 23.655,00 €

P1706400G Aj. Cruïlles-Monells-St.
Sadurní de l’Heura 2015 6.120,00 €

P1706400G Aj. Cruïlles-Monells-St.
Sadurní de l’Heura 2016 19.045,00 €

P1706400G Aj. Cruïlles-Monells-St. 
Sadurní de l’Heura 2017 9.000,00 €

P1706400G Aj. Cruïlles-Monells-St. 
Sadurní de l’Heura 2018 9.000,00 €

P1706400G Aj. Cruïlles-Monells-St.
Sadurní de l’Heura 2019 9.000,00 €

P1706400G Total 52.165,00 €

P1707400F Aj. Foixà 2018 9.000,00 €

P1707400F Total 9.000,00 €

P1708400E Aj. Ger 2015 11.467,09 €

P1708400E Total 11.467,09 €

P1708500B Aj. Girona 2016 9.056,85 €

P1708500B Aj. Girona 2017 12.361,00 €

P1708500B Total 21.417,85 €

P1708800F Aj. Guils de Cerdanya 2015 26.495,80 €

P1708800F Aj. Guils de Cerdanya 2016 27.423,19 €

P1708800F Aj. Guils de Cerdanya 2018 14.284,80 €

P1708800F Aj. Guils de Cerdanya 2019 2.913,30 €

P1708800F Total 71.117,09 €

P1709500A Aj. Lladó 2015 6.300,00 €

P1709500A Total 6.300,00 €

P1709600I Aj. Llagostera 2017 10.323,97 €

P1709600I Total 10.323,97 €

P1710100G Aj. Llívia 2017 26.788,79 €

P1710100G Total 26.788,79 €
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P1710300C Aj. Les Llosses 2018 3.080,00 €
P1710300C Aj. Les Llosses 2019 24.960,00 €

P1710300C Total 28.040,00 €

P1710700D Aj. Massanes 2015 22.685,10 €

P1710700D Aj. Massanes 2017 6.460,00 €

P1710700D Total 29.145,10 €

P1710800B Aj. Maçanet de Cabrenys 2017 9.000,00 €

P1710800B Aj. Maçanet de Cabrenys 2018 24.998,74 €

P1710800B Aj. Maçanet de Cabrenys 2019 25.000,00 €

P1710800B Total 58.998,74 €

P1710900J Aj. Maçanet de la Selva 2015 8.980,03 €

P1710900J Aj. Maçanet de la Selva 2016 11.686,60 €

P1710900J Total 20.666,63 €

P1711000H Aj. Maià de Montcal 2016 2.743,62 €

P1711000H Aj. Maià de Montcal 2018 20.383,02 €

P1711000H Total 23.126,64 €

P1711200D Aj. Mieres 2019 24.287,60 €

P1711200D Total 24.287,60 €

P1711700C Aj. Mont-Ras 2015 20.318,40 €

P1711700C Aj. Mont-Ras 2016 20.318,40 €

P1711700C Aj. Mont-Ras 2019 21.000,00 €

P1711700C Total 61.636,80 €

P1714600B Aj. Porqueres 2016 1.260,00 €

P1714600B Total 1.260,00 €

P1715000D Aj. Puigcerdà 2015 23.079,00 €

P1715000D Aj. Puigcerdà 2017 6.133,50 €

P1715000D Total 29.212,50 €

P1715100B Aj. Quart 2015 8.820,00 €

P1715100B Aj. Quart 2016 25.454,80 €

P1715100B Aj. Quart 2018 11.543,38 €

P1715100B Aj. Quart 2019 21.000,00 €

P1715100B Total 66.818,18 €

P1715500C Aj. Riells i Viabrea 2015 2.601,00 €

P1715500C Total 2.601,00 €

P1716900D Aj. Sant Feliu de 
Buixalleu

2015 24.786,13 €

P1716900D Total 24.786,13 €

P1717200H Aj. Sant Ferriol 2017 23.688,38 €

P1717200H Aj. Sant Ferriol 2019 25.000,00 €

P1717200H Total 48.688,38 €

P1717300F Aj. Sant Gregori 2015 9.000,00 €

P1717300F Aj. Sant Gregori 2016 23.879,00 €

P1717300F Aj. Sant Gregori 2017 19.659,10 €

P1717300F Aj. Sant Gregori 2018 25.000,00 €

P1717300F Aj. Sant Gregori 2019 25.000,00 €

P1717300F Total 102.538,10 €
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P1717700G Aj. Sant Joan de les 
Abadesses 2019 21.000,00 €

P1717700G Total 21.000,00 €

P1717900C Aj. Sant Julià de Ramis 2015 24.600,00 €

P1717900C Total 24.600,00 €

P1718000A Aj. Sant Llorenç de a 
Muga 2018 23.628,00 €

P1718000A Total 23.628,00 €

P1718100I Aj. Sant Martí de 
Llémena 2015 4.320,00 €

P1718100I Aj. Sant Martí de 
Llémena 2016 5.850,00 €

P1718100I Aj. Sant Martí de 
Llémena 2017 4.689,00 €

P1718100I Aj. Sant Martí de 
Llémena 2018 1.818,00 €

P1718100I Aj. Sant Martí de 
Llémena 2019 3.006,00 €

P1718100I Total 19.683,00 €

P1718200G Aj. Sant Martí Vell 2015 4.365,00 €

P1718200G Aj. Sant Martí Vell 2016 4.365,00 €

P1718200G Total 8.730,00 €

P1719100H Aj. Santa Coloma de 
Farners 2015 20.714,53 €

P1719100H Aj. Santa Coloma de 
Farners 2019 18.792,00 €

P1719100H Total 39.506,53 €

P1719600G Aj. Santa Pau 2018 24.996,69 €

P1719600G Total 24.996,69 €

P1719700E Aj. Sant Joan les Fonts 2017 22.565,11 €

P1719700E Aj. Sant Joan les Fonts 2019 25.000,00 €

P1719700E Total 47.565,11 €

P1721500E Aj. Tossa de Mar 2015 5.202,00 €

P1721500E Aj. Tossa de Mar 2016 8.685,00 €

P1721500E Aj. Tossa de Mar 2017 3.780,00 €

P1721500E Aj. Tossa de Mar 2019 1.742,40 €

P1721500E Total 19.409,40 €

P1722400G Aj. Ventalló 2017 7.228,80 €

P1722400G Total 7.228,80 €

P1722700J Aj. Vidreres 2015 9.000,00 €

P1722700J Aj. Vidreres 2016 7.908,85 €

P1722700J Aj. Vidreres 2017 2.000,00 €

P1722700J Total 18.908,85 €

P1725000B Aj. Forallac 2019 21.000,00 €

P1725000B Total 21.000,00 €

P2500008D Emd Ars 2018 24.092,54 €

P2500008D Emd Ars 2019 23.744,06 €

P2500008D Total 47.836,60 €

P2500009B Emd Asnurri 2015 3.330,00 €

P2500009B Emd Asnurri 2016 17.994,08 €

P2500009B Total 21.324,08 €
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P2500010J Emd Civís 2015 13.304,44 €
P2500010J Emd Civís 2016 17.056,28 €

P2500010J Emd Civís 2017 11.855,67 €

P2500010J Emd Civís 2018 9.994,69 €

P2500010J Emd Civís 2019 7.259,94 €

P2500010J Total 59.471,02 €

P2500011H Emd Arcavell i Farga 
Moles 2015 9.000,00 €

P2500011H Emd Arcavell i Farga 
Moles 2017 9.783,27 €

P2500011H Total 18.783,27 €

P2500012F Emd Os de Civís 2015 5.886,00 €

P2500012F Emd Os de Civís 2016 7.281,20 €

P2500012F Emd Os de Civís 2018 11.657,97 €

P2500012F Total 24.825,17 €

P2500013D Emd Sant Joan Fumat 2019 13.596,58 €

P2500013D Total 13.596,58 €

P2500014B Emd Bescaran 2016 25.428,19 €

P2500014B Emd Bescaran 2017 17.235,41 €

P2500014B Emd Bescaran 2019 14.714,73 €

P2500014B Total 57.378,33 €

P2500040G Emd Castellbò Vila i Vall 

de Castellbò 2015 9.525,68 €

P2500040G Emd Castellbò Vila i Vall 

de Castellbò 2016 7.479,00 €

P2500040G Emd Castellbò Vila i Vall 

de Castellbò 2017 9.000,00 €

P2500040G Emd Castellbò Vila i Vall 

de Castellbò 2018 7.392,06 €

P2500040G Total 33.396,74 €

P2500062A Emd Santa Maria de 
Meià 2019 10.598,27 €

P2500062A Total 10.598,27 €

P2500066B Emd La Guàrdia d’ares 2015 2.556,00 €

P2500066B Emd La Guàrdia d’ares 2019 15.207,20 €

P2500066B Total 17.763,20 €

P2500067J Emd Taús 2015 12.282,26 €

P2500067J Emd Taús 2016 8.133,13 €

P2500067J Emd Taús 2018 10.000,00 €

P2500067J Total 30.415,39 €

P2500100I Aj. Abella de La Conca 2015 23.021,30 €

P2500100I Total 23.021,30 €

P2500123A Emd Baldomar 2015 2.970,00 €

P2500123A Emd Baldomar 2016 2.475,00 €

P2500123A Total 5.445,00 €

P2500200G Aj. Àger 2015 2.309,98 €

P2500200G Aj. Àger 2016 6.411,20 €
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P2500200G Aj. Àger 2017 6.816,19 €
P2500200G Aj. Àger 2018 13.556,88 €

P2500200G Aj. Àger 2019 19.258,50 €

P2500200G Total 48.352,74 €

P2500500J Aj. Alàs i Cerc 2015 9.632,00 €

P2500500J Aj. Alàs i Cerc 2016 5.257,80 €

P2500500J Aj. Alàs i Cerc 2018 3.960,00 €

P2500500J Total 18.849,80 €

P2502200E Aj. Alòs de Balaguer 2016 1.532,88 €

P2502200E Aj. Alòs de Balaguer 2018 1.800,00 €

P2502200E Total 3.332,88 €

P2502600F Aj. Les Valls de Valira
Anserall 2016 29.330,00 €

P2502600F Aj. Les Valls de Valira
Anserall 2017 7.614,73 €

P2502600F Aj. Les Valls de Valira
Anserall 2018 8.491,66 €

P2502600F Total 45.436,39 €

P2502800B Aj. Montferrer i Castellbò 2015 7.947,00 €

P2502800B Aj. Montferrer i Castellbò 2018 4.266,00 €

P2502800B Total 12.213,00 €

P2502900J Aj. Conca de Dalt 2015 5.127,02 €

P2502900J Total 5.127,02 €

P2503500G Aj. Pont de Bar 2015 9.000,00 €

P2503500G Aj. Pont de Bar 2018 11.548,43 €

P2503500G Total 20.548,43 €

P2504500F Aj. Les Avellanes i Santa 
Linya 2015 6.615,00 €

P2504500F Total 6.615,00 €

P2505100D Aj. Baronia de Rialb 2016 8.367,93 €

P2505100D Aj. Baronia de Rialb 2017 12.391,10 €

P2505100D Aj. Baronia de Rialb 2018 10.879,57 €

P2505100D Total 31.638,60 €

P2505300J Aj. Bassella 2015 4.734,00 €

P2505300J Aj. Bassella 2019 9.180,00 €

P2505300J Total 13.914,00 €

P2506000E Aj. Bellver de Cerdanya 2015 16.312,90 €

P2506000E Aj. Bellver de Cerdanya 2016 20.099,48 €

P2506000E Aj. Bellver de Cerdanya 2017 19.117,75 €

P2506000E Aj. Bellver de Cerdanya 2018 24.994,37 €

P2506000E Total 80.524,50 €

P2507300H Aj. Cabó 2015 30.000,00 €

P2507300H Total 30.000,00 €

P2507400F Aj. Camarasa 2015 6.003,00 €

P2507400F Total 6.003,00 €

P2507600A Aj. Castellar de La Ribera 2015 9.000,00 €

P2507600A Aj. Castellar de La Ribera 2016 5.625,00 €

P2507600A Aj. Castellar de La Ribera 2017 23.888,55 €
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P2507600A Aj. Castellar de La Ribera 2018 24.818,23 €
P2507600A Aj. Castellar de La Ribera 2019 25.000,00 €

P2507600A Total 88.331,78 €

P2508100A Aj. Castelló de Farfanya 2019 18.610,78 €

P2508100A Total 18.610,78 €

P2508500B Aj. Cervià de les 
Garrigues 2018 2.744,10 €

P2508500B Total 2.744,10 €

P2508900D Aj. Clariana de Cardener 2015 8.595,00 €

P2508900D Aj. Clariana de Cardener 2018 7.407,00 €

P2508900D Aj. Clariana de Cardener 2019 25.000,00 €

P2508900D Total 41.002,00 €

P2509200H Aj. Coll de Nargó 2016 19.241,41 €

P2509200H Aj. Coll de Nargó 2017 21.490,38 €

P2509200H Aj. Coll de Nargó 2019 25.000,00 €

P2509200H Total 65.731,79 €

P2510700D Aj. Estaràs 2018 1.904,01 €

P2510700D Total 1.904,01 €

P2511000H Aj. Estamariu 2015 5.177,64 €

P2511000H Aj. Estamariu 2019 4.652,07 €

P2511000H Total 9.829,71 €

P2511200D Aj. Fígols i Alinyà 2016 17.223,36 €

P2511200D Aj. Fígols i Alinyà 2017 3.249,00 €

P2511200D Total 20.472,36 €

P2512100E Aj. Vansa i Fórnols 2015 5.850,00 €

P2512100E Aj. Vansa i Fórnols 2016 9.000,00 €

P2512100E Aj. Vansa i Fórnols 2017 11.876,58 €

P2512100E Aj. Vansa i Fórnols 2018 15.373,22 €

P2512100E Total 42.099,80 €

P2512300A Aj. Fulleda 2018 24.982,03 €

P2512300A Total 24.982,03 €

P2514000E Aj. Guixers 2016 4.968,00 €

P2514000E Total 4.968,00 €

P2514200A Aj. Ivars de Noguera 2019 7.971,97 €

P2514200A Total 7.971,97 €

P2514600B Aj. Isona i Conca Dellà 2015 6.298,98 €

P2514600B Total 6.298,98 €

P2514700J Emd Josa de Cadí 2015 3.792,00 €

P2514700J Total 3.792,00 €

P2515500C Aj. Lladurs 2015 16.960,07 €

P2515500C Aj. Lladurs 2018 24.996,12 €

P2515500C Aj. Lladurs 2019 21.000,00 €

P2515500C Total 62.956,19 €

P2516200I Aj. Llimiana 2018 4.044,47 €

P2516200I Total 4.044,47 €

P2517100J Aj. La Molsosa 2015 3.960,00 €

P2517100J Aj. La Molsosa 2016 6.696,00 €



BOPC 673
7 de setembre de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 223 

NIF/DNI Nom Convocatòria Import atorgat

P2517100J Aj. La Molsosa 2019 7.397,46 €

P2517100J Total 18.053,46 €

P2518100I Aj. Castell de Mur 2015 11.679,60 €

P2518100I Aj. Castell de Mur 2016 4.598,72 €

P2518100I Aj. Castell de Mur 2017 12.290,50 €

P2518100I Aj. Castell de Mur 2018 2.358,00 €

P2518100I Total 30.926,82 €

P2518300E Aj. Nalec 2017 2.954,00 €

P2518300E Total 2.954,00 €

P2518400C Aj. Navès 2015 5.671,62 €

P2518400C Aj. Navès 2016 19.806,84 €

P2518400C Aj. Navès 2018 25.000,00 €

P2518400C Aj. Navès 2019 25.000,00 €

P2518400C Total 75.478,46 €

P2518500J Aj. Les Valls d’Aguilar 2015 1.620,00 €

P2518500J Aj. Les Valls d’Aguilar 2017 24.674,83 €

P2518500J Aj. Les Valls d’Aguilar 2018 10.735,91 €

P2518500J Aj. Les Valls d’Aguilar 2019 15.827,46 €

P2518500J Total 52.858,20 €

P2518600H Aj. Odèn 2016 5.235,07 €

P2518600H Aj. Odèn 2017 21.000,00 €

P2518600H Aj. Odèn 2018 17.490,00 €

P2518600H Total 43.725,07 €

P2518700F Aj. Oliana 2015 4.716,00 €

P2518700F Aj. Oliana 2018 6.662,66 €

P2518700F Aj. Oliana 2019 11.739,42 €

P2518700F Total 23.118,08 €

P2519600G Aj. Os de Balaguer 2015 13.707,76 €

P2519600G Total 13.707,76 €

P2520600D Aj. Peramola 2015 7.650,90 €

P2520600D Aj. Peramola 2016 6.673,50 €

P2520600D Aj. Peramola 2018 9.287,10 €

P2520600D Aj. Peramola 2019 5.805,00 €

P2520600D Total 29.416,50 €

P2520700B Aj. Pinell de Solsonès 2015 16.262,90 €

P2520700B Aj. Pinell de Solsonès 2016 20.543,79 €

P2520700B Aj. Pinell de Solsonès 2018 25.000,00 €

P2520700B Aj. Pinell de Solsonès 2019 21.000,00 €

P2520700B Total 82.806,69 €

P2520800J Aj. Pinós 2015 8.414,88 €

P2520800J Aj. Pinós 2019 25.000,00 €

P2520800J Total 33.414,88 €

P2520900H Aj. Ribera d’Urgellet 2018 11.519,17 €

P2520900H Aj. Ribera d’Urgellet 2019 11.272,92 €

P2520900H Total 22.792,09 €

P2521300J Aj. La Pobla de Segur 2015 4.681,35 €

P2521300J Total 4.681,35 €
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P2521600C Aj. El Pont de Suert 2018 24.736,55 €
P2521600C Aj. El Pont de Suert 2019 24.999,46 €

P2521600C Total 49.736,01 €

P2522200A Aj. Prullans 2015 22.537,20 €

P2522200A Aj. Prullans 2016 23.439,00 €

P2522200A Aj. Prullans 2017 7.335,00 €

P2522200A Aj. Prullans 2019 23.134,13 €

P2522200A Total 76.445,33 €

P2522800H Aj. Riner 2015 5.382,36 €

P2522800H Aj. Riner 2016 11.168,24 €

P2522800H Aj. Riner 2018 16.731,11 €

P2522800H Total 33.281,71 €

P2523400F Aj. Salàs de Pallars 2015 3.631,50 €

P2523400F Total 3.631,50 €

P2523500C Aj. Sanaüja 2016 3.897,00 €

P2523500C Aj. Sanaüja 2017 2.934,00 €

P2523500C Total 6.831,00 €

P2523600A Aj. Sant Guim de 
Freixenet 2015 2.460,00 €

P2523600A Aj. Sant Guim de 
Freixenet 2018 7.225,95 €

P2523600A Total 9.685,95 €

P2524000C Aj. Ribera d’Ondara 2015 3.250,00 €

P2524000C Total 3.250,00 €

P2524200I Aj. Sant Esteve de la 
Sarga

2018 3.493,62 €

P2524200I Total 3.493,62 €

P2525000B Aj. Sarroca de Bellera 2016 4.729,56 €

P2525000B Total 4.729,56 €

P2525900C Aj. Soriguera 2017 6.586,00 €

P2525900C Total 6.586,00 €

P2527300D Aj. Tarrés 2015 3.921,00 €

P2527300D Total 3.921,00 €

P2527900A Aj. Torà 2015 6.471,00 €

P2527900A Aj. Torà 2017 9.000,00 €

P2527900A Aj. Torà 2018 14.121,31 €

P2527900A Total 29.592,31 €

P2528600F Aj. Torrefeta i Florejacs 2015 3.374,33 €

P2528600F Total 3.374,33 €

P2529500G Aj. Tremp 2015 29.965,76 €

P2529500G Aj. Tremp 2016 7.002,69 €

P2529500G Aj. Tremp 2018 17.722,96 €

P2529500G Total 54.691,41 €

P2529700C Aj. Josa i Tuixent 2015 9.782,84 €

P2529700C Aj. Josa i Tuixén 2017 2.961,00 €

P2529700C Total 12.743,84 €

P2530000E Aj. Vallbona de les 
Monges

2015 8.345,00 €

P2530000E Total 8.345,00 €
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P2531200J Aj. Vilanova de Meià 2015 4.500,00 €

P2531200J Total 4.500,00 €

P2531600A Aj. Vilosell 2017 7.459,87 €

P2531600A Total 7.459,87 €

P2531900E Aj. Vinaixa 2015 5.760,00 €

P2531900E Total 5.760,00 €

P4300100G Aj. Aiguamúrcia 2017 16.728,00 €

P4300100G Aj. Aiguamúrcia 2018 22.318,35 €

P4300100G Total 39.046,35 €

P4300800B Aj. Alfara de Carles 2017 30.000,00 €

P4300800B Aj. Alfara de Carles 2019 24.980,50 €

P4300800B Total 54.980,50 €

P4301500G Aj. Arbolí 2017 24.497,83 €

P4301500G Total 24.497,83 €

P4301900I Aj. Ascó 2016 7.073,50 €

P4301900I Aj. Ascó 2019 7.434,24 €

P4301900I Total 14.507,74 €

P4302100E Aj. Barberà de la Conca 2018 8.999,94 €

P4302100E Total 8.999,94 €

P4302500F Aj. Benifallet 2016 18.640,00 €

P4302500F Aj. Benifallet 2017 22.297,85 €

P4302500F Aj. Benifallet 2018 24.994,45 €

P4302500F Aj. Benifallet 2019 24.998,65 €

P4302500F Total 90.930,95 €

P4303000F Aj. Bonastre 2015 5.177,69 €

P4303000F Total 5.177,69 €

P4303200B Aj. Bot 2015 25.850,00 €

P4303200B Aj. Bot 2016 17.625,00 €

P4303200B Aj. Bot 2018 24.981,89 €

P4303200B Aj. Bot 2019 29.465,45 €

P4303200B Total 97.922,34 €

P4303600C Aj. Cabra del Camp 2018 6.705,00 €

P4303600C Total 6.705,00 €

P4304500D Aj. La Sénia 2018 17.000,00 €

P4304500D Total 17.000,00 €

P4304600B Aj. Colldejou 2019 14.730,69 €

P4304600B Total 14.730,69 €

P4304900F Aj. Corbera d’Ebre 2017 16.166,46 €

P4304900F Total 16.166,46 €

P4305500C Aj. Espluga de Francolí 2015 16.865,80 €

P4305500C Total 16.865,80 €

P4305700I Aj. La Fatarella 2015 27.003,79 €

P4305700I Aj. La Fatarella 2016 24.256,42 €

P4305700I Aj. La Fatarella 2017 29.798,00 €

P4305700I Aj. La Fatarella 2019 16.572,60 €

P4305700I Total 97.630,81 €

P4306000C Aj. Figuerola del Camp 2017 16.297,20 €
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P4306000C Aj. Figuerola del Camp 2018 6.507,57 €

P4306000C Total 22.804,77 €

P4306500B Aj. Gandesa 2016 29.375,00 €

P4306500B Aj. Gandesa 2017 27.025,00 €

P4306500B Aj. Gandesa 2018 24.999,57 €

P4306500B Aj. Gandesa 2019 24.987,62 €

P4306500B Total 106.387,19 €

P4306600J Aj. Garcia 2017 13.970,35 €

P4306600J Aj. Garcia 2018 24.979,62 €

P4306600J Aj. Garcia 2019 24.981,20 €

P4306600J Total 63.931,17 €

P4307200H Aj. Horta de Sant Joan 2016 29.990,00 €

P4307200H Aj. Horta de Sant Joan 2017 29.986,00 €

P4307200H Aj. Horta de Sant Joan 2018 25.000,00 €

P4307200H Aj. Horta de Sant Joan 2019 25.000,00 €

P4307200H Total 109.976,00 €

P4308500J Aj. Miravet 2015 6.948,00 €

P4308500J Total 6.948,00 €

P4308700F Aj. Montblanc 2015 7.695,00 €

P4308700F Aj. Montblanc 2016 10.879,72 €

P4308700F Aj. Montblanc 2017 6.669,00 €

P4308700F Total 25.243,72 €

P4309100H Aj. El Montmell 2017 8.099,64 €

P4309100H Total 8.099,64 €

P4309200F Aj. Mont-Ral 2015 29.677,74 €

P4309200F Aj. Mont-Ral 2016 21.000,00 €

P4309200F Aj. Mont-Ral 2019 2.380,00 €

P4309200F Total 53.057,74 €

P4309300D Aj. Mont-Roig del Camp 2015 8.820,00 €

P4309300D Aj. Mont-Roig del Camp 2017 1.890,00 €

P4309300D Aj. Mont-Roig del Camp 2018 1.882,80 €

P4309300D Total 12.592,80 €

P4309400B Aj. Móra d’Ebre 2015 8.833,50 €

P4309400B Aj. Móra d’Ebre 2016 29.995,00 €

P4309400B Aj. Móra d’Ebre 2017 29.995,00 €

P4309400B Aj. Móra d’Ebre 2018 3.060,00 €

P4309400B Aj. Móra d’Ebre 2019 7.740,00 €

P4309400B Total 79.623,50 €

P4310400I Aj. Paüls 2016 23.520,00 €

P4310400I Aj. Paüls 2017 29.971,86 €

P4310400I Aj. Paüls 2019 24.436,91 €

P4310400I Total 77.928,77 €

P4310600D Aj. El Perelló 2015 16.979,84 €

P4310600D Aj. El Perelló 2016 25.167,00 €

P4310600D Aj. El Perelló 2017 18.345,01 €

P4310600D Aj. El Perelló 2018 24.980,74 €

P4310600D Total 85.472,59 €
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P4310800J Aj. El Pinell de Brai 2015 27.680,50 €
P4310800J Aj. El Pinell de Brai 2016 19.898,32 €

P4310800J Aj. El Pinell de Brai 2018 21.000,00 €

P4310800J Aj. El Pinell de Brai 2019 21.000,00 €

P4310800J Total 89.578,82 €

P4311700A Aj. Pradell de la Teixeta 2015 23.305,79 €

P4311700A Total 23.305,79 €

P4311800I Aj. Prades 2017 7.685,32 €

P4311800I Aj. Prades 2018 11.866,42 €

P4311800I Aj. Prades 2019 3.178,00 €

P4311800I Total 22.729,74 €

P4312000E Aj. Pratdip 2015 21.374,39 €

P4312000E Aj. Pratdip 2016 27.357,18 €

P4312000E Total 48.731,57 €

P4312200A Aj. Querol 2015 8.550,00 €

P4312200A Aj. Querol 2017 16.204,51 €

P4312200A Aj. Querol 2018 24.640,00 €

P4312200A Aj. Querol 2019 5.017,08 €

P4312200A Total 54.411,59 €

P4312300I Aj. Rasquera 2015 2.556,75 €

P4312300I Aj. Rasquera 2016 28.990,88 €

P4312300I Aj. Rasquera 2017 29.996,66 €

P4312300I Aj. Rasquera 2018 25.000,00 €

P4312300I Aj. Rasquera 2019 13.842,15 €

P4312300I Total 100.386,44 €

P4313500C Aj. Roquetes 2016 29.965,35 €

P4313500C Aj. Roquetes 2017 29.617,24 €

P4313500C Aj. Roquetes 2018 19.103,69 €

P4313500C Aj. Roquetes 2019 14.645,80 €

P4313500C Total 93.332,08 €

P4313900E Aj. Sant Jaume dels 
Domenys 2016 12.475,00 €

P4313900E Aj. Sant Jaume dels 
Domenys 2018 2.956,80 €

P4313900E Total 15.431,80 €

P4315100J Aj. Tivenys 2016 29.930,00 €

P4315100J Aj. Tivenys 2017 25.007,67 €

P4315100J Aj. Tivenys 2018 23.197,06 €

P4315100J Aj. Tivenys 2019 24.814,13 €

P4315100J Total 102.948,86 €

P4315200H Aj. Tivissa 2015 30.000,00 €

P4315200H Aj. Tivissa 2016 29.999,84 €

P4315200H Aj. Tivissa 2017 29.996,84 €

P4315200H Aj. Tivissa 2018 24.992,57 €

P4315200H Aj. Tivissa 2019 24.060,00 €

P4315200H Total 139.049,25 €

P4315400D Aj. Torre de l’Espanyol 2018 22.650,40 €

P4315400D Total 22.650,40 €
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P4315700G Aj. Tortosa 2016 6.840,00 €

P4315700G Total 6.840,00 €

P4315800E Aj. Ulldecona 2016 13.986,13 €

P4315800E Total 13.986,13 €

P4316100I Aj. Vallfogona de Riucorb 2015 2.250,00 €

P4316100I Total 2.250,00 €

P4316400C Aj. Vandellòs i 

L’Hospitalet de
L’Infant 2016 9.565,50 €

P4316400C Aj. Vandellòs i 

L’Hospitalet de
L’infant 2017 10.395,00 €

P4316400C Aj. Vandellòs i 

L’Hospitalet de
L’Infant 2018 24.843,15 €

P4316400C Total 44.803,65 €

P4316900B Aj. Vilanova 
d’Escornalbou 2015 28.200,00 €

P4316900B Total 28.200,00 €

P4317000J Aj. Vilanova de Prades 2016 27.316,80 €

P4317000J Aj. Vilanova de Prades 2017 14.686,60 €

P4317000J Aj. Vilanova de Prades 2018 2.848,52 €

P4317000J Total 44.851,92 €

P7500005I Consell Comarcal de la
Noguera 2015 9.000,00 €

P7500005I Consell Comarcal de la
Noguera 2016 12.330,00 €

P7500005I Consell Comarcal de la
Noguera 2017 10.757,60 €

P7500005I Consell Comarcal de la
Noguera 2018 13.804,80 €

P7500005I Total 45.892,40 €

P7500009A Consell Comarcal del
Solsonès 2015 27.069,88 €

P7500009A Consell Comarcal del
Solsonès 2016 50.000,00 €

P7500009A Consell Comarcal del
Solsonès 2017 48.956,70 €

P7500009A Consell Comarcal del
Solsonès 2018 50.000,00 €

P7500009A Consell Comarcal del
Solsonès 2019 50.000,00 €

P7500009A Total 226.026,58 €

P7507401C Emd Fontllonga I Ametlla 2018 3.164,79 €

P7507401C Total 3.164,79 €

Total 6.777.532,78 €

La prevenció d’incendis forestals és una de les polítiques prioritàries del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). En aquest àmbit 
d’actuació és bàsic el treball de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Ges-
tió del Medi, així com també el Cos d’Agents Rurals. Això no obstant, per assolir 
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l’excel·lència és imprescindible aprofundir en l’aplicació de la cogovernança. Només 
amb la participació activa de propietaris forestals, agents socials, ambientals, ciuta-
dania o, com en el cas que ens ocupa, altres administracions públiques, s’assegurarà 
l’impuls de polítiques públiques de prevenció que acabin tenint un impacte positiu 
en evitar o minimitzar els danys provocats pels incendis forestals.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equiparació salarial 
progressiva entre professors tècnics de formació professional i 
professors d’ensenyament secundari
314-08192/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74859 i 74905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08192/12 us in-
formo del següent:

L’equiparació progressiva de salaris mitjançant complement retributiu entre pro-
fessors tècnics de formació professional (A2) i professors de secundària (A1) es 
plantejarà en el marc de la negociació de les condicions laborals generals, que in-
clouran també els criteris de recuperació progressiva de les condicions laborals an-
teriors a 2012.

D’acord amb l’establert a l’article 172.4 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de me-
sures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost 
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient:

«4. S’afegeix una disposició addicional, la trenta-unena, a la Llei 12/2009, amb 
el text següent:

«Disposició addicional trenta-unena. Condicions laborals del personal adscrit al 
Departament d’Ensenyament

»1. El Govern ha d’establir, en el marc de la negociació de les condicions laborals 
del personal adscrit al Departament d’Ensenyament, els criteris per a la recuperació 
progressiva de les condicions laborals anteriors a l’any 2012 i, prioritàriament, les 
relatives a la jubilació parcial dels docents en pagament delegat, el restabliment de 
l’horari lectiu de primària i secundària, la recuperació de l’horari de permanència 
de secundària, la conversió dels terços en mitges jornades, la reducció de dues hores 
lectives a majors de 55 anys, l’increment del personal de suport educatiu per a aten-
dre la diversitat, la incorporació de tècnics d’educació infantil (TEI) a totes les aules 
de P3 i el reconeixement dels estadis de promoció docent.»

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
impulsades perquè es compleixin totes les mesures de seguretat 
amb relació als temporers que el grup Espax té contractats al 
municipi de Soses (Segrià)
314-08193/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08193/12 juntament amb les: 314-08194/12 i 314-08195/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Durant la situació extraordinària provocada pel nou coronavirus (Covid-19), les 
instruccions d’actuació adoptades el 13 de març de 2020 (modificació de 3 d’abril) 
per la Direcció General de l’Organisme Estatal de la Inspecció de treball i Segure-
tat Social (OEITSS) es van modificar i ampliar amb el desenvolupament de l’exer-
cici de l’actuació inspectora en el sector agrari. Es va obrir així la possibilitat de 
donar compliment a la planificació d’actuacions en aquest sector realitzades per les 
inspeccions provincials, també mentre dura aquest període excepcional sotmès a la 
declaració de l’estat d’alarma.

Es preveuen en aquest sentit, actuacions en matèria d’economia irregular i se-
guretat i salut en el sector agrari, sent el marc de referència el RDL 13/2020, de 7 
d’abril, norma que permet la comptabilització de determinades prestacions de Se-
guretat Social amb la realització de la feina agrari, així com regles especials en 
matèria de treball d’estrangers, i mesures de prevenció adients davant del Covid-19.

En relació a l’activitat de l’actuació en les campanyes agrícoles que es desenvo-
luparan en les pròximes setmanes es pot, en primer lloc, destacar la importància de 
la continuïtat de la col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat; i, en el seu 
cas, del Ministeri Fiscal.

S’actuarà també en relació a les condicions d’allotjament i manutenció de les 
persones treballadores, d’acord amb allò establert a l’article 39 del conveni col·lectiu 
agropecuari de Catalunya (codi conveni núm.79001175011995). Bàsicament, l’obli-
gació neix si el desplaçament del treballador és de més de 75 km del lloc on consta 
empadronat o si l’empresari ho pacta en virtut de la relació contractual, cas aquest 
que també s’haurà d’acollir a les condicions del conveni.

Els resultats de la campanya sobre la recollida de la fruita no estaran fins des-
prés de l’estiu, si bé en el període de gener a maig de 2020, en dades extretes per 
CNAE 012 (cultius perennes) a Catalunya, segons la base de dades de la Inspecció, 
s’han finalitzat 78 ordres de servei amb 170 actuacions que ha donat lloc a 25 pro-
postes de sanció i 18 requeriments.

Quant a la concreta denúncia contra l’empresa Treball Aldia Empresa de Trabajo 
Temporal, S.L., aquesta es registra a la base de dades de la Inspecció en data 12 de 
maig d’enguany, ha estat assignada a un inspector de treball i un subinspector labo-
ral i es troba en fase d’investigació. El dia de la visita al centre de treball la Inspec-
ció no va trobar cap treballador.

S’informa en aquest sentit que en data 15 de maig d’enguany s’ha signat un 
Acord entre l’empresa Treball Aldia ETT, S.L., una representació dels treballadors i 
persones assessores de CCOO per resoldre les discrepàncies entre les parts.
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Ara per ara, la Inspecció està duent a terme les actuacions necessàries perquè es 
respectin les condicions laborals (jornada, salari,...) i de seguretat i salut.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions que 
s’han imposat a la empresa de treball temporal Aldia amb relació a 
infraccions comeses en matèria laboral i de seguretat
314-08194/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08193/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions 
fetes a l’empresa de treball temporal Aldia amb relació a possibles 
irregularitats en la contractació de temporers
314-08195/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08193/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a la reobertura de la piscina municipal de Mas de 
Barberans (Montsià)
314-08199/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08199/12, 314-
08200/12 i 314-08210/12 us trameto en annex, la informació facilitada per la Secre-
taria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran.

Atès que les preguntes parlamentàries que es detallen fan referència a un mateix 
assumpte, i per consegüent a informacions estretament relacionades, es considera 
convenient de respondre-les de manera conjunta.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència
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Annex
El govern ofereix orientacions i pautes a través de les comunicacions periòdiques 

del Pla d’actuació del Procicat per emergències associades a malalties transmissibles 
emergents amb potencial alt risc i a través de la participació del món local a la taula 
tècnica de desconfinament local.

Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a la reobertura de la piscina municipal de Benifallet 
(Baix Ebre)
314-08200/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08199/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a afrontar l’increment de la despesa social arran de la 
pandèmia a Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
314-08207/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08207/12 i 
314-08208/12, us trameto en annex, la informació facilitada per la Secretaria d’Ad-
ministracions Locals i de Relacions amb l’Aran.

Atès que les preguntes parlamentàries que es detallen fan referència a un mateix 
assumpte, i per consegüent a informacions estretament relacionades, es considera 
convenient de respondre-les de manera conjunta.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
Per fer front a l’augment de les despeses socials que s’han generat arran de la 

pandèmia, el govern va anunciar el 28 de març l’avançament del Fons Local de Co-
operació per tal d’enfortir les estructures del món local i alhora, garantir que podran 
fer front a l’emergència social i econòmica derivades de la pandèmia. Se n’ha pagat 
el 50% i la resta es pagarà en breu.

Miquel Àngel Escobar, secretari
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a afrontar l’increment de la despesa social arran de la 
pandèmia a Benifallet (Baix Ebre)
314-08208/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08207/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
compensar la manca de socorristes a les piscines municipals de les 
Terres de l’Ebre
314-08209/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08209/12 us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat Física.

Barcelona, 29 de juliol de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
En el que es sol·licita: 
1. Mesures alternatives del Govern per la manca de Socorristes a les piscines 

municipals de les Terres de l’Ebre 
Les competències en la contractació de socorristes son dels municipis tot i això 

de del CCE està en contacte continu amb els diferents Departaments de la Generali-
tat implicats amb la formació dels socorristes, amb l’objectiu d’augmentar el nombre 
de socorristes formats.

Davant aquesta necessitat d’agrupar a tots els agents implicats, s’han organitzats 
reunions en les que han assistit a banda dels diferents departaments de la GC, els 
representants dels municipis mitjançant l’Associació Catalana de Municipis i la Fe-
deració de Municipis de Catalunya, parlamentaris de diferents partits i representants 
de les empreses que donen servei de socorrisme, amb l’objectiu principal d’analitzar 
els problemes que pateix el sector del salvament aquàtic, i establir un pla de xoc.

La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física ha adoptat contínua i reite-
radament, mesures adreçades a facilitar l’adequació de la situació d’un gran número 
de professionals a la normativa en vigor. Mesures tant pel que fa a les formacions 
per accedir al ROPEC, com a la suspensió del règim sancionador.

També s’ha fet un anàlisi quantitatiu del sector dels socorristes atenent a la for-
mació i al registre professional, amb dades actualitzades al febrer de 2020 i disponi-
bles per l’Escola Catalana de l’Esport. La suma de tots els socorristes disponibles es 
un Total de 9.270 persones amb disposició de treballar en aquest àmbit. Xifra molt 
superior a la necessitat del sector. Des de la regulació dels socorristes (darrer trimes-
tre del 2016) l’increment anual al Registres de professionals és al voltant de 1.200 
persones/any. Ha aquestes dades cal afegir els socorristes que treballen directament 
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al sector públic i que atenent a la Llei de l’exercici de les professions 3/2008, no cal 
que estiguin inscrits al ROPEC. 

Pel que fa a les temporades del 2018 i del 2019 l’Administració esportiva de la 
Generalitat no va tenir constància de cap municipi que no pogués obrir les seves 
instal·lacions amb piscina municipal degut a la manca de professionals del socorris-
me aquàtic. 

La Generalitat de Catalunya amb els diferents departaments implicats continuen 
centrats en aquest augment amb les següents actuacions: 

– Consell Català de l’Esport (millorant l’oferta formativa, fent difusió a xarxes 
socials de la formació, fent reunions amb els agents del sector, sol·licitant la incor-
poració de noves proves d’accés a cicles)

– El Departament d’Ensenyament (autoritzant nous centres on s’imparteixen els 
cicles de socorrisme, incorporant una nova convocatòria de prova d’accés, habilitant 
titulacions de fora de Catalunya).

– L’Institut Català de Qualificacions Professionals (amb convocatòries d’acredi-
tació de competències de socorrisme)

– El Servei d’Ocupació de Catalunya (homologant centres per impartir el certi-
ficat de professionalitat de socorrisme. Accelerant els procediments per obtenir el 
certificat d’aquelles persones que corresponent a la família del socorrisme)

En un altre ordre de coses la Secretaria General de l’Esport també ha treballat 
en altres actuacions, centrat esforços per: 

1. Creant una borsa de treball amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya i l’envinat correus massius a totes les persones que consten al ROPEC com 
a socorristes, adjuntant el link que disposa el SOC on s’han de donar d’alta si estan 
interessats en trobar feina.

2. Facilitant a totes les persones extracomunitàries que inicien el tràmit d’ho-
mologació la inscripció al ROPEC mitjançant el procés d’habilitació que preveu la 
disposició transitòria sisena.

3. Realitzant reunions amb la delegació del Govern per establir uns criteris uni-
taris i facilitar els tràmits d’aquelles persones que provenen de països extracomu-
nitaris.

4. Realitzat diverses reunions interdepertamentals i municipals per establir punts 
d’acord que comporta entre d’altre la negociació d’un conveni col·lectiu que reguli 
les relacions de treball i ocupació del sector per atreure als professionals amb la for-
mació i competències requerides per a exercir com a socorristes.

5. Organitzant de jornades formatives a tots els municipis de la província de Bar-
celona conjuntament entre la Diputació de Barcelona, el Consell Català de l’Esport, 
el Departament d’Educació i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Malgrat tots els antecedents exposats anteriorment, a la problemàtica de con-
tractació i de temporalitat d’aquesta professió, se li suma la situació actual provo-
cada per l’acció del Covid-19, per aquest motiu el Govern ha aprovat una moratòria 
al Decret llei amb les mesures excepcionals per facilitar l’activitat, i amplia fins al 
30 de setembre de 2020 el termini de suspensió del règim sancionador aplicable als 
professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic. 

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Gerard. M. Figueras i Albà, secretari General
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
seguretat per a l’obertura de les piscines municipals arran de la crisi 
per la Covid-19
314-08210/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08199/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra de 
productes frescos peribles a petits productors
314-08239/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08239/12 us in-
formo del següent:

En primer lloc i referent al tipus de tramitació administrativa, la normativa 
que regula la compra pública d’aquests productes peribles es recull a la Resolució 
ARP/1634/2020, de 6 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a 
les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’in-
gressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercia-
lització com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19 (ref. BDNS 514702).

Tal i com estableixen la Resolució, el procediment s’ha desenvolupat assegurant 
la màxima transparència de les mesures adoptades i amb la publicitat necessària per 
garantir la lliure concurrència. A més, també ha estat facilitat a les Taules sectorials 
pel seu coneixement.

En segon lloc, pel que fa a la selecció de productors i tipologia de productes, les 
bases reguladores estableixen com a requisits per poder ésser sol·licitant les següents 
casuístiques: haver presentat la DUN; ser productors, cooperatives o societats agrà-
ries de transformació (SAT) de fruita, verdura i hortalisses, llegums, arròs, carn de 
boví, equí, oví-cabrum, conill o aviram, ous, llet i productes làctics frescos, mel, oli 
d’oliva verge o verge extra, transformats de fruita i hortalisses o productes elaborats 
del porc. També, cal tenir la condició de microempresa o pime i haver tingut un de-
creixement de la facturació i una disminució en el canal de venda habitual de com a 
mínim el 30% durant alguns dels mesos de març a juny d’enguany, o del 50% en el 
cas d’entitats sense ànim de lucre, en relació amb el mateix període del 2019.

Els productors que vulguin acollir-s’hi podran presentar les corresponents sol·li-
cituds en dos períodes de 8 dies, un a mitjans de juliol i un segon al setembre. Es 
podrà presentar la sol·licitud i la justificació de l’ajut a la vegada de forma telemàti-
ca a través del tramitador d’ajuts i subvencions de la Generalitat en la web tramits.
gencat.cat. Les sol·licituds seran ateses per ordre cronològic, fins a l’exhauriment del 
pressupost (de 4.000.000 M€), que serà degudament anunciat en la web del DARP.

La quantitat dels ajuts seran, segons tipus de productor i producte donat, de 4.000 
a 15.000 € i per a cooperatives i SAT, de 30.000 a 75.000 €. Amb un percentatge 
d’ajuda del 85% del valor del producte donat, que serà del 95% per a productors ad-
herits al segell de Venda de Proximitat o amb segell d’Artesania Alimentaria i del 
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100% en productes amb segells de qualitat DOP o IGP, amb Marca Q, de producció 
ecològica o integrada.

El valor del productes està basat en la mitja dels preus de maig i juny dels darrers 
3 anys, i consten en l’ordre publicada, i també es troben a les instruccions publica-
des a la web del DARP. Aquestes instruccions es van actualitzant periòdicament per 
aclarir dubtes i amb noves incorporacions en el llistat amb els preus dels productes, 
per la qual cosa es recomana entrar a la web per consultar-ne la darrera versió.

En tercer lloc, en relació amb la conservació d’aquests productes, abans de qual-
sevol lliurament cal contactar amb la delegació del Banc d’Aliments destinatària, 
per tal d’acordar-ne les condicions. Cal tenir en compte que els productes s’han de 
donar en un format apte per ser distribuïts al consumidor final. I per a les carns s’ha 
establert un conveni entre el Banc dels Aliments i les entitats representatives dels 
sector de la industria de la carn (FECIC, ANAFRIC) perquè aquesta faciliti l’arri-
bada de la carn en el format més apte per a ser distribuït pel Banc dels Aliments, 
que és especejada i congelada. Per tant, és el propi Banc dels Aliments qui vetlla per 
garantir la conservació dels productes, d’acord als procediments que habitualment 
ja té establerts.

En quart lloc, apuntar que és el propi Banc d’Aliments qui, d’acord als seus pro-
cediments habituals, distribueix els aliments a les entitats benèfiques degudament 
registrades que garanteixen el repartiment dels aliments de manera gratuïta, digna, 
justa, equitativa i sostenible.

Els productors han pogut realitzar donacions des del 20 de maig als quatre Bancs 
dels Aliments que hi ha a Catalunya. Les donacions fins a principis de juliol sumen 
un total de 30.000 kg de verdura, 25.000 kg de fruita, 12.000 litres d’oli verge oliva 
extra, més de 6.000 iogurts, 4.300 dotzenes d’ous, 2.300 kg de vedella, 900 kg de 
formatge fresc, a més de productes transformats de fruita i verdura, embotits, carn 
de xai i mel.

Finalment, en cinquè lloc, apuntar que no es preveu que aquests productes inter-
fereixin en els preus de la cadena alimentària ja que no van destinats a una posterior 
comercialització. Es tracta de productes lliurats al Banc d’Aliments perquè els re-
parteixi de manera gratuïta entre les persones més necessitades a través de les enti-
tats degudament acreditades.

Aquesta iniciativa impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació (DARP) té, per tant, una doble finalitat d’absoluta i necessària com-
plementarietat. Per una banda, permet que persones productores d’aliments frescos 
puguin ser compensades per la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcio-
nament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la cri-
sis sanitària de la Covid-19. I, per altra banda, es contribueix a donar resposta a la 
creixent demanda d’aliments per part de les entitats socials, amb un increment d’un 
30% superior al mateix període de l’any passat, a través de productes frescos, de 
proximitat i de gran qualitat.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les 
mesures adoptades per a combatre la propagació de la Covid-19 en 
el calendari de les commemoracions oficials previstes per al 2020
314-08250/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08250/12 a 
314-08252/12, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Se-
cretaria General.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi

Barcelona, 29 de juliol de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex

314-08250-12
Quina ha estat l’afectació de les mesures extraordinàries necessàries per comba-

tre la propagació de la Covid-19 al calendari de commemoracions oficials previst pel 
Departament de Presidència per l’any 2020, amb el detall de les afectacions concre-
tes per a cadascuna de les que s’hagin vist afectades?

314-08251-12
Quines fórmules alternatives de commemoració, o quin nou calendari d’activi-

tats i publicacions, té previst posar en marxa el Departament de Presidència per tal 
de dur a terme, ateses les circumstàncies, el calendari de commemoracions oficials 
previst per l’any 2020?

314-08252-12
El Departament de Presidència ha pogut tractar amb tots els agents involucrats en 

les commemoracions previstes per tal de tractar com reprogramar o replantejar ca-
dascuna de les que hagi patit afectacions per la Covid 19? En cas afirmatiu, quan ha 
tractat amb cadascun d’ells i quines mesures han acordat? En cas negatiu, o parcial-
ment negatiu, quina previsió té el Departament de Presidència respecte al contacte 
amb cadascun dels agents involucrats en les commemoracions, per tal de tractar com 
reprogramar o replantejar cadascuna de les que hagi patit afectacions?

Resposta conjunta a les tres preguntes formulades
1. Pel que fa a la commemoració del centenari del naixement de Josep Pallach, 

estava prevista la realització d’un acte institucional al Palau de la Generalitat, el 
passat 30 de març, presidit pel president de la Generalitat. Aquest acte, a causa de 
la  situació de pandèmia que viu el país i la declaració de l’estat d’alarma, ha que-
dat ajornat sense concreció de data, tot i que es treballa per celebrar-lo la tardor del 
2020.

Segons la situació sanitària per la pandèmia que hi hagi el mes de setembre, el 
Departament de la Presidència analitzarà les possibles alternatives, bé de descen-
tralització de l’acte institucional de commemoració del centenari del naixement del 
Josep Pallach amb un plantejament més reduït, en una altra ubicació més òptima, o 
bé en formats diferents al presencial, en cas que així s’aconselli.
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El Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l’Autogovern ha estat 
en contacte amb el president de la Fundació Pallach per l’ajornament de l’acte insti-
tucional i per analitzar les possibles opcions de nous calendaris, en funció de l’evo-
lució de la pandèmia.

2. En relació amb la commemoració del centenari del naixement de Josep Benet, 
ja s’havien efectuat la presentació del centenari, el 19 de febrer al Palau de la Gene-
ralitat, presidit pel president de la Generalitat, així com a Catalunya Ràdio el 21 de 
febrer i a Ràdio Maresme el 6 de març.

Malauradament, s’han ajornat els actes següents i es concretaran noves dates: 
– 11-3-2020 Josep Benet i Fons fotogràfic de la Guerra Civil (Vic)
– 24-3-2020 Josep Benet (IEI. Lleida)
– 14-4-2020 Homenatge a Josep Benet, amb la participació de la família, al Pa-

lau de la Generalitat
– 10-6-2020 Josep Benet (Biblioteca Ignasi Iglésias –Sant Andreu/Barcelona)
– 22-6-2020 Josep Benet (CIC)
S’ha acordat amb les universitats catalanes que en la situació actual no es pot 

concretar en aquests moments el calendari. El mateix amb el Col·legi de Llicenciats, 
el Col·legi d’Advocats, així com ajuntaments i entitats diverses.

Cal concretar dates per a un acte al Museu d’Història de Catalunya amb el títol 
«Benet i el Centre d’Història Contemporània de Catalunya», així com la publicació 
d’un llibre monogràfic adjunt a la revista Sàpiens, de Jordi Amat, «Josep Benet Qua-
tre defenses». I s’està treballant en la reedició de «Roger Arnau (pseudònim clandes-
tí de Josep Benet) Marxisme i qüestió Nacional». Edicions Catalans de París. 1974.

3. Pel que fa als 100 anys del naixement de Mercè Pàniker i Alemany, química 
i empresària, s’ha constituït una comissió de seguiment amb els familiars i ha es-
tat nomenada comissària de la commemoració la Sra. Anna Mercadé, directora de 
l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona.

La presentació pública dels eixos de l’Any es va fer el dia 4 de març a la Llotja 
de la Cambra de Comerç.

En aquests moments continuen els treballs d’elaboració de recursos de suport per 
a la difusió de la figura de Mercè Pàniker a través de mitjans telemàtics, en concret: 
una exposició itinerant amb versió en línia, un vídeo documental i una biografia.

S’ha previst la realització d’un acte central al Palau de la Generalitat, presencial, 
sobre Mercè Paniker per als mesos de novembre/desembre de 2020, que es farà se-
gons les condicions que permeti la pandèmia de la Covid-19, així com un altre acte 
de presentació a Girona. 

La comissió de treball que ha impulsat la comissària de la commemoració pre-
veu altres actuacions i està en contacte amb associacions d’empresàries, l’Ajunta-
ment de Barcelona, l’IESE, i altres entitats relacionades amb Pàniker per al seu 
desenvolupament. 

4. En relació amb la commemoració dels 50 anys de la mort de Llibertat Róde-
nas Rodríguez, anarcosindicalista i feminista, la pandèmia i el consegüent confina-
ment van afectar en les primeres setmanes del mes d’abril l’inici dels contactes per 
organitzar la xarxa institucional i social de la commemoració. No obstant això, en 
aquests moments, ja s’està treballant amb la Direcció d’Igualtat del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a la commemoració.

S’ha identificat una persona experta en Ródenas i coneixedora del seu entorn 
vital i familiar i es preveu iniciar els treballs d’elaboració de recursos (exposició, 
audiovisual, biografia) en les properes setmanes. Igualment, s’està recollint la infor-
mació per crear la xarxa de suport i difusió a l’Any per implicar el màxim d’actors 
per a la difusió de la seva figura.

5. I, per últim, en relació amb els 150 anys de la Revolta de les Quintes, amb 
 especial referència al paper que van tenir-hi les dones, també en aquest cas la pandè-
mia ha endarrerit els inicis dels treballs d’organització de l’Any, que en aquests mo-
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ments ja estan en curs. S’ha constituït una comissió de treball amb el Departament 
de Justícia i s’ha contactat amb entitats cíviques que han dedicat una part de la seva 
actuació a la commemoració, com el Taller d’Història de Gràcia, que organitza una 
representació teatral que aquest any ha estat suspesa per la crisi sanitària. També 
s’ha contactat amb diverses entitats del barri de Sants/Barcelona.

En aquests moments, està prevista una reunió de treball per definir els blocs de 
la commemoració, al voltant de Memòria històrica, Rol femení/feminista (rol de les 
dones en els conflictes bèl·lics, no només sobre la cura, sinó com a estrategues o li-
deresses) i Pacifisme antimilitarista.

Barcelona, 29 de juliol de 2020
La secretària general

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fórmules 
alternatives i el nou calendari d’activitats i publicacions adoptats 
per a les commemoracions oficials previstes per al 2020
314-08251/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08250/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents implicats 
en les commemoracions oficials previstes amb què ha parlat el 
Departament de la Presidència per a reprogramar o replantejar 
aquestes activitats
314-08252/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08250/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de la Sub-
direcció General de Coordinació de Policies Locals en les tasques de 
seguretat
314-08261/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08261/12, us 
informo del següent:

El Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior 
recull, entre les funcions de la Sub-direcció General de Coordinació de la Policia 
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de Catalunya, la coordinació tècnica i operativa de les policies locals de Catalunya i 
la seva integració en el Sistema de Seguretat Pública de Catalunya. Aquesta coordi-
nació pretén la unificació dels procediments de treball i dels estàndards de qualitat 
dels serveis policials i la coordinació entre les policies locals i la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra. Fer efectiva la coordinació de les policies locals impli-
ca la determinació dels mitjans i dels sistemes de relació que facin possible l’acció 
conjunta d’aquests cossos.

En l’etapa de vigència de l’estat d’alarma, la Sub-direcció General de la Policia 
de Catalunya s’ha relacionat i coordinat amb les policies locals amb els mateixos sis-
temes que utilitzava fins al moment. La Subdirecció compta amb els mitjans tècnics 
adequats per a una fluïda i efectiva tramesa d’informació amb els caps de les comis-
saries de policia local i els serveis de vigilants. Són diversos els canals de relació 
recíproca i d’informació: el correu corporatiu de la unitat que, mitjançant llistes de  
distribució, permet una ràpida distribució de la informació; el portal corporatiu  
de tramitació electrònica, EACAT, que permet les comunicacions amb els ajunta-
ments; el formulari via web a través de la web del Departament d’Interior, per a 
consultes i sol·licituds d’informació, i la plataforma GSIT, plataforma de serveis de 
la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, que permet la informació divul-
gativa dels tràmits oferts pels organismes pertanyents o adscrits a la Generalitat de 
Catalunya, la tramitació en línia i els serveis genèrics d’atenció. També, l’existència 
d’una extranet per a totes les policies locals, EXTRAPOL, permet a les policies lo-
cals disposar dels documents policials operatius més usuals Totalment actualitzats 
com els models d’actes, notificacions, denúncies, procediments normalitzats de tre-
ball i informes tècnics i jurídic, entre d’altres.

Concretament, des del 16 de març de 2020, la informació més rellevant tramesa 
a totes les policies locals de Catalunya, 215 comissaries, amb l’objectiu de coordinar 
actuacions, protocols i informació de l’estat d’alarma ha estat la següent:

– 16 de març - Model diari de novetats en les intervencions de les policies locals 
sobre la Covid-19, de comunicació a les ABP de referència, perquè el Ministeri de 
l’Interior rebi la informació en un comunicat únic.

– 17 de març - Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen 
criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, amb 
les mesures de coordinació i seguiment i la informació que ha d’incloure l’informe 
diari de novetats.

– 17 de març - Informació del Pla d’actuació per emergència davant la pandèmia 
pel coronavirus. Adequació de la Coordinació de la Policia de Catalunya per a les 
policies locals.

– 18 de març - Recomanacions per als municipis en el marc del Pla d’Actuació 
del Procicat per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb 
potencial alt risc. Protecció Civil.

– 19 de març - Instrucció de 19 de març de 2020 del Ministeri de Sanitat per la 
qual s’estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19.

– 20 de març - Formulari Acta A77 per infraccions a les disposicions del  
RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

– 20 de març - El Covid. Atenció als dubtes, consultes o qüestions del personal 
policial en relació amb la malaltia.

– 26 de març - Pandemia de Covid-19. Directrices para las fuerzas del orden. 
Interpol.

– 29 de març - Pla d’actuació de la Prefectura de la Policia contra el SARS-
CoV-2. Rev 03.
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– 30 de març - Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essen-
cials per la Covid-19. Situació de permís retribuït recuperable.

– 30 de març - Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el 
anexo de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios 
esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones com-
plementarias.

– 31 de març - Orden SND/307/2020, de 30 de marzo, por la que se establecen 
los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 
de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos ne-
cesarios entre el lugar de residencia y de Trabajo.

– 31 de març - FAQs Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de 
l’estat d’alarma.

– 2 d’abril - Actualització del Pla d’actuació contra la Covid-19, de 29 de març. 
Agrupació de totes les informacions dins de l’àmbit de prevenció, des del punt de 
vista sanitari, de riscos laborals i de manteniment de l’activitat operativa, amb l’ob-
jectiu de poder valorar les possibles actuacions preventives per minimitzar l’impacte 
de la malaltia a la policia local.

– 2 d’abril - Informe de posicionament sobre el Test de detecció ràpida per a Co-
vid-19 en el context de l’emergència sanitària. Servei Català de la Salut.

– 7 d’abril - Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou corona-
virus en serveis essencials. Departament de Salut.

– 9 d’abril - Gestió de residus per la Covid-19. Guàrdia Urbana de Barcelona.
– 13 d’abril - Tractament de residus de Covid-19, https://youtu.be/tiTK56RHhKQ. 

Guàrdia Urbana de Barcelona.
– 13 d’abril - Informació per a personal d’atenció al públic a l’àmbit no sanitari. 

Generalitat de Catalunya.
– Informació sobre la utilització de drons en estat d’alarma: http://peronamo-

vilidad.com/ca/2020/04/13/estado-de-alarma-y-uso-de-drones-por-policias-locales/
– 15 d’abril - Directrius a les policies locals per a la desinfecció de ràdios 

 TETRA. Oficina de Coordinació de la Xarxa RESCAT.
– 24 d’abril - Aplicació corporativa formularis Covid-19-CME.
– 25 d’abril - Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las 

que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil du-
rante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

– 25 d’abril - FAQs sobre què es pot fer i què no a partir de demà en relació a les 
sortides de menors d’edat durant el confinament.

– 29 d’abril - Segona versió de l’acta A77 Acta per infracció a les disposicions 
del RD 463/22020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

D’altra banda, les consultes i peticions de diferents policies locals relacionades 
amb l’estat d’alarma han estat les següents:

– Peticions d’alta de noves IP d’entrada als servidors de la Direcció General de la 
Policia per a la connexió al Sistema d’Informació Policial (SIP). Tramesa d’autorit-
zacions davant el cos de Mossos d’Esquadra amb l’objectiu d’assegurar la connexió 
de diverses policies locals.

– Peticions i consultes sobre el nomenament urgent de nou personal policial ate-
ses les baixes produïdes per la Covid-19; també per previsió del personal interí ne-
cessari a l’estiu i previsió de futures convocatòries.

– L’extranet, com a eina de coordinació en diferents temes operatius i adminis-
tratius.

Quant a les relacions amb els diferents serveis de vigilants de Catalunya han es-
tat les següents:

– Tramesa als serveis de vigilants de Catalunya d’informació sobre l’atribució 
de la condició d’agents de l’autoritat als vigilants municipals, publicada a la Llei 

Fascicle sisè

https://youtu.be/tiTK56RHhKQ
http://peronamovilidad.com/ca/2020/04/13/estado-de-alarma-y-uso-de-drones-por-policias-locales/
http://peronamovilidad.com/ca/2020/04/13/estado-de-alarma-y-uso-de-drones-por-policias-locales/
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5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi am-
bient. Tramesa el 30 d’abril.

– Resolució de consultes sobre processos de selecció a partir de la creació de 
borses de vigilants interins.

– Resolució de consultes sobre la Llei 5/2020, que modifica l’article 7 de la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals sobre les funcions que poden realitzar 
els vigilants municipals.

– Consultes sobre el conveni d’adhesió a la xarxa de radiocomunicacions i emer-
gències de seguretat de Catalunya (RESCAT), en coordinació amb el cos de Mossos 
d’Esquadra.

Finalment, cal esmentar els contactes via telefònica amb la Subdirecció que 
s’han realitzat en aquest període per part de diferents cossos de policies locals, cos-
sos de vigilants, sindicats policials, associacions de cossos de vigilants, alcaldes i 
regidors de seguretat de diversos ajuntaments en la solució de peticions i demanda 
d’informació en relació a l’afectació en diversos temes davant la Covid-19.

Barcelona, 20 de juliol de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació que 
manté amb els col·lectius de caçadors i la Federació Catalana de 
Caça
314-08294/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08294/12, 314-
08295/12, 314-08296/12, 314-08297/12, 314-08298/12, 314-08299/12, 314-08300/12, 
314-08301/12, 314,08302/12 i 314-08303/12, atès que les iniciatives es refereixen a 
un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet 
que és objectivament constatable, es considera convenient respondre-les de manera 
conjunta per tal de facilitar-ne l’elaboració, us informo del següent:

En primer lloc, referent a la pregunta 314-08294/12, afirmar que el Govern, majo-
ritàriament a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP), però també a través del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) 
ha mantingut reunions regulars i fluïdes amb els representants dels caçadors, tant a 
nivell de Federació Catalana de Caça (FCC), de l’Agrupació de Caçadors i Pesca-
dors de la Catalunya Central, com amb les representacions territorials de la FCC, 
així com també directament amb les societats de caçadors i tots els tipus de titulars 
d’àrees de caça existents. Pel que fa al DARP, l’última d’aquestes va ser el 8 de ju-
liol passat, en una reunió mantinguda entre la consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i el president de la Federació Catalana de Caça 
(FCC), Sergio Sánchez, en el marc de la qual es va reiterar la voluntat de continuar 
treballant en els acords del pla de treball conjunt per millorar la comunicació i abor-
dar de manera conjunta les reivindicacions dels caçadors de Catalunya.

Aquesta i la resta de reunions han tingut per objecte tant intercanviar impressi-
ons i informar sobre tots els temes que els afecten com recollir propostes de millo-
ra relatives a l’activitat cinegètica. I en la seva gran majoria, també, per consensuar 
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punts de vista, actuacions o normes. Aquestes reunions s’han dut a terme tant a ni-
vell de Conselleria, de Direcció General, de Subdirecció general i de Servei, així 
com també a nivell de Serveis Territorials (directors/es de serveis territorials, caps 
de servei i caps de secció). Fins i tot es va realitzar una entrevista en línia amb els 
caçadors catalans durant el confinament a través del canal de Youtube de la FCC, el 
divendres 17 d’abril de 2020 a les 13.00h. Emissió que acumula més de 9.000 visi-
tes, i que recentment ha estat retirada de Youtube.

Durant el 2019 i el que va de 2020, a nivell de Direcció General i de Subdirec-
ció General s’han dut a terme més de 30 reunions per tal de tractar diversos temes 
que afectaven al sector cinegètic, alhora que també s’han mantingut nombroses co-
municacions mitjançant eines telemàtiques com el correu electrònic i, darrerament 
a causa de la declaració de l’estat d’alarma, també s’han realitzat diverses reunions 
mitjançant la videoconferència.

Així mateix, s’ha dut a terme reunions de coordinació amb la FCC i societats de 
caçadors amb motiu de la posada en marxa de projectes relatius al seguiment d’es-
pècies cinegètiques, com ara el porc senglar, la millora d’hàbitat de la tórtora co-
muna, la perdiu xerra, o la implementació de noves metodologies de cens de les aus 
aquàtiques cinegètiques del Delta de l’Ebre. Un projecte, aquest últim, cofinançat 
pel DARP i amb la participació de la FCC i la Fundació Artemisan.

A més, tant les societats de caçadors com les àrees privades de caça i la FCC 
tenen representació al Consell de Caça de Catalunya i als consells de caça territo-
rials, els quals es reuneixen, com a mínim, una vegada a l’any per informar sobre 
la Resolució de vedes anual, així com també sobre qualsevol altre qüestió d’interès 
cinegètic que es presenti.

En segon lloc, pel que fa a les pregunta 314-08295/12, emfasitzar que el Govern 
és plenament conscient de la importància, tradició i implantació territorial de l’acti-
vitat de la caça a Catalunya i així ho ha demostrat els darrers anys.

La caça compleix un valor social, essent també important en l’àmbit econòmic 
i de gestió del territori, i segueix sent indispensable per frenar el creixement po-
blacional, principalment d’espècies cinegètiques com el senglar. En aquest sentit, 
emfasitzar que el control de les espècies cinegètiques és clau per a la prevenció de 
danys a explotacions agrícoles i ramaderes, així com també per evitar la transmissió 
de possibles malalties.

A Catalunya, l’activitat cinegètica té una tradició molt arrelada entre la població 
local. En moltes comarques la caça representa una activitat que genera una impor-
tant font d’ingressos, ja sigui de forma directa (permisos) o indirecta (turisme cine-
gètic). En els darrers anys, el preu que ha tingut la subhasta d’ungulats salvatges com 
l’isard, el cabirol o el cérvol a les Reserves Nacionals de Caça s’ha arribat a duplicar. 
Els municipis que reben aquests diners, s’estan conscienciant cada vegada més de la 
importància de conservar aquestes espècies, cosa que passa per la conservació del 
medi natural. Per altra banda, els ingressos indirectes també constitueixen una im-
portant font d’ingressos per a molts municipis de muntanya.

La caça és una tradició i els caçadors formen un col·lectiu al servei de la comu-
nitat local. El seu coneixement del territori i la seva organització són d’una ajuda 
inestimable en els casos de successos i episodis que superen la resposta normal dels 
serveis de la comunitat. En la mesura que es redueix la població agrícola, les so-
cietats de caçadors van assumint part de les tasques que aquesta tenia encomanada, 
especialment la de regular el creixement de les espècies oportunistes, protegir els 
danys als béns i collites i realitzar actuacions d’abast territorial en les zones menys 
comunicades del poble.

En tercer lloc, referent a la pregunta 314-08296/12, apuntar que el Govern des-
envolupa i ha desenvolupat diverses accions per tal de donar a conèixer l’activitat de 
la caça i la importància del control cinegètic al conjunt del territori:
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– Edició de les Guies de les Reserves Nacionals de caça de Catalunya de Ports 
de Tortosa i Beseit, Cadí, Cerdanya-Alt Urgell, Boumort, Freser-Setcases i Vall de 
Boí (en edició).

– Coorganització del International Symposium on Wild Boar and Other Suids, el 
proper congrés mundial sobre senglars, que tindrà lloc el proper any 2021 (ajornat, 
previst inicialment pel setembre del 2020 per la pandèmia).

– El DARP ha impulsa el projecte Animalades, conjuntament amb el Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que inclou aquest objectiu 
específic. Hi participa també la Universitat de Lleida, i té el suport d’algunes orga-
nitzacions agràries com ara Unió de Pagesos. És un projecte obert. Es va oferir a la 
Federació Catalana de Caça (FCC) la seva participació i cofinançament, que va de-
clinar i condicionar, en tot cas, a tenir un paper central i per sobre d’altres entitats.

– Suport a la jornada organitzada pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, 
juntament amb la Societat de Caçadors de Solsona i Comarca, i amb el suport de 
Cinegeticat, Minuartia i la Universitat de Lleida, a Solsona el 31 de maig de 2016, 
on es volia promoure una trobada del món cinegètic amb l’objectiu de debatre els 
grans reptes del sector.

– El DARP també ha col·laborat en la Guia de mesures per reduir els danys cau-
sats per mamífers de la fauna salvatge en zones rurals, urbanes i infraestructures, 
publicada al 2018 per Minuartia i la Diputació de Barcelona.

– El DARP organitza anualment, dins del Pla Anual de Transferència Tecnolò-
gica (PATT), diverses jornades centrades en aspectes que afecten al món cinegètic i 
adreçades tant al sector de la caça com d’altres que poden tenir un interès (pagesos, 
restauradors, ramaders, o propietaris forestals, entre d’altres).

– Les infografies que el DARP penja al web del Departament sobre qüestions 
relacionades amb l’activitat cinegètica.

– A través de l’Oficina de Comunicació del DARP s’han elaborat comunicats de 
premsa en relació al Pla de prevenció de Prevenció de Riscs i Danys produïts per les 
espècies cinegètiques (2017-2019). Aquest pla tenia com a objectiu general establir 
un nou marc legal, administratiu i operatiu, per tal de fer front als nous reptes que 
generen els elevats nivells poblacionals que han assolit diverses espècies cinegèti-
ques.

– També s’informa a través dels mitjans de comunicació de la Resolució anual 
de vedes i es dóna resposta a les diferents peticions que arriben, sovint de manera 
coordinada amb la FCC. Estem treballant amb material gràfic específic per donar a 
conèixer i potenciar el consum de la carn de caça.

– Des del DARP també i contínuament es posa en valor la feina del col·lectiu 
de caçadors a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials pròpies del 
Departament.

– Darrerament, en la reunió mantinguda entre la Consellera, la FCC i Agrup-
cat, el DARP ha acordat establir un nou pla de treball per millorar la comunicació i 
abordar de manera conjunta les reivindicacions dels caçadors de Catalunya, posant 
sempre en valor la feina d’aquest col·lectiu pel seu valor social i la seva importàn-
cia en la gestió del nostre territori, eina indispensable per frenar el creixement po-
blacional, principalment d’espècies cinegètiques com el senglar. El control de les 
espècies cinegètiques és clau per a la prevenció de danys a explotacions agrícoles i 
ramaderes i de transmissió de possibles malalties. També estan previstes campanyes 
específiques.

– Per donar més valor social a la caça s’ha acordat impulsar conjuntament dins 
aquesta campanya comunicativa, una d’específica per fer conèixer a la ciutadania la 
problemàtica creixent de les espècies cinegètiques i la importància de la caça com a 
eina de gestió, més enllà de la seva vessant lúdica o esportiva.

– A través d’aquesta campanya es reforçarà, també dins el col·lectiu dels caça-
dors, els aspectes de seguretat de la seva pròpia activitat.
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En quart lloc, en relació amb la pregunta 314-08297/12, el model cinegètic actual 
es basa en la Llei de caça del 1970 i el seu reglament de l’any 1971. És una llei que 
durant molts anys ha estat molt útil però que, tanmateix, es va fer en un moment his-
tòric diferent, essent el context socioeconòmic també diferent. Aquesta Llei tenia els 
objectius d’endreçar i organitzar la caça com a activitat, ordenar-la territorialment, 
regular-la, establir les bases per a la seva administració i protegir les espècies cine-
gètiques. Finalment, i com a aspecte molt rellevant, va determinar la titularitat dels 
drets cinegètics i la seva cessió o transmissió.

Aquesta Llei va aportar molts factors positius però, al mateix temps, va expulsar 
de la gestió de les espècies cinegètiques a diversos col·lectius i àmbits de la nostra 
societat amb un paper pràcticament nul llavors però que, actualment, és necessari 
que se’ls tingui en compte. Per exemple les administracions locals, els propietaris 
dels terrenys quan han cedit els drets de caça o els pagesos. I aquest fet ha esdevin-
gut molt important en els darrers anys, sobretot degut al retorn i increment expo-
nencial de determinades espècies cinegètiques, com ara els ungulats (senglar inclòs), 
el conill, el tudó o l’ànec coll-verd, entre d’altres. Especialment quan produeixen 
danys a tercers o riscos per a la vida i la salut de les persones. A més, s’ha produït 
un altre canvi molt important, l’ús cada cop més gran que altres ciutadans fan del 
medi natural.

Tenint en compte aquests factors, el model de caça que vol impulsar el Govern 
es fonamenta en cinc pilars principals:

– Un model que tingui en compte els caçadors i la caça, que pugui conservar els 
seus valors tradicionals, que respecti l’ús cinegètic allà on es pugui desenvolupar, i 
que faciliti i doni suport a la pràctica cinegètica.

– Un model que articuli sistemes eficaços en la delimitació dels llindars pobla-
cionals a cada zona i en cada moment, que explori la utilització de la prevenció tant 
com la pal·liació, i que faciliti el control de les espècies cinegètiques de forma que 
s’evitin els accidents de trànsit, els danys al sector primari i els riscos per a la salut 
humana i la sanitat animal.

– Un model que reconegui, en determinades situacions, el paper de les adminis-
tracions locals i dels propietaris.

– Un model que permeti la coexistència de la caça i de la resta d’activitats que 
practiquen altres ciutadans que es produeixen en el medi natural.

– Un model que tingui en compte els canvis socials, econòmics i demogràfics, 
i que pugui ser útil pels propers 50 anys, tal com ha estat el cas d’aquesta llei. Cal 
avançar-se a les situacions que es presentaran en el futur relacionades amb la gran 
necessitat de controlar o limitar espècies, i els pocs recursos per a fer-ho.

En conseqüència s’està treballant en la redacció d’una nova llei de caça catalana 
que adeqüi la legislació bàsica a les necessitats, als canvis i a la transformació so-
cial i territorial que ha sofert Catalunya des de l’any 1970. Es tracta d’elaborar una 
llei pròpia, necessària i que ha de ser un element que contribueixi a la gestió soste-
nible dels ecosistemes i a l’equilibri territorial. Cal replantejar el paper de la caça 
com una eina eficaç per a la gestió de la biodiversitat, els ecosistemes forestals i la 
fauna cinegètica.

Donat que la tramitació d’una llei és molt llarga, des del DARP s’està recollint 
en un Decret tot allò que no està desplegat per l’actual Reglament de caça o que es 
regula en normatives inferiors, com és la Resolució de vedes. D’aquesta manera, 
mentre no arribi la Llei, es podrà anar avançant en un model molt més social de 
l’activitat cinegètica i posar en valor una activitat tradicional que ajuda a la dina-
mització econòmica i social dels municipis més rurals. Es tracta de tirar endavant 
un model cinegètic que reguli millor els drets i deures i que modernitzi i adapti la 
caça al segle xxi.

En cinquè lloc, referent a la pregunta 314-08298/12, el Govern no considera que 
aquestes sancions siguin desproporcionades. Pel que fa als motius d’aquest aug-
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ment, la decisió d’actualitzar-les es va prendre l’any 2017 conseqüència, entre d’al-
tres motius, del clam popular produït en aquell moment per la desgraciada mort de 
dos agents del Cos d’Agents Rurals a Aspa, a mans d’un furtiu. En aquell moment, 
al marge de les consideracions legals, diversos agents, entre d’altres el propi Cos 
d’Agents Rurals, l’Associació d’Agents Rurals, sindicats, o grups de conservació de 
la natura, van prendre consciència del nul efecte dissuasiu que tenien les sancions 
llavors vigents..

Les sancions ara modificades es van establir els anys 1970 i 1971 a la Llei de 
caça i al seu respectiu Reglament. No s’havien modificat al llarg de 50 anys, i les 
sancions que fins al moment han estat pagant els caçadors en la gran majoria dels 
casos han oscil·lat entre 1,5 i 30 €; les quals si se’n feia un pagament ràpid es redu-
ïen aproximadament a la meitat. És a dir, entre uns pocs cèntims i 15-20 €. A més, 
el 1995, amb la modificació del Codi Penal a l’Estat espanyol diversos delictes, la 
majoria relacionats amb comportaments de risc per a les persones amb la utilitza-
ció d’armes, van ser considerades únicament com a multes, fixades entre 30 i 300 €.  
Novament, reductibles si es pagaven en el termini fixat, amb un màxim de 180 €.

És a dir, durant les darreres dècades, els caçadors sancionats, els quals han estat 
i segueixen sent una minoria, ho han estat per unes quantitats que tenien sentit fa 50 
anys, però no ara. De fet, aquesta situació no es troba en cap altre àmbit legal i en 
cap altre règim sancionador de la resta de l’ordenament jurídic català actual.

Pel que fa la presumpta injustícia dels valors ara fixats a la modificació de la Llei, 
val a dir que:

– Les sancions que ara s’han aprovat són idèntiques a les de la Llei de pesca con-
tinental de Catalunya, fixades el 2009, sense que ningú ho hagi objectat res durant 
aquests 11 anys.

– Excepte pel que fa a la màxima de les sancions molt greus, les sancions ara fi-
xades pel Parlament de Catalunya són iguals o menors que les sancions homòlogues 
a la resta de lleis autonòmiques de caça de la resta de comunitats autònomes.

– L’única que és major és la màxima sanció, per les sancions molt greus. Són 
sancions que tothom espera que mai ningú les perpetri. Lògicament, aquest màxim 
no té per objecte ser aplicat en pràctiques ordinàries de caça, fins i tot de les sanci-
ons tipificades com a molt greus. L’objecte d’aquest valor que és idèntic al màxim 
de la Llei de pesca, és dissuadir una activitat que s’ha anat arrelant a Catalunya: el 
furtivisme lucratiu organitzat. I precisament ho ha fet per l’absència de sancions dis-
suasives que sí existien i existeixen en altres comunitats autònomes.

No obstant tots els arguments plantejats que, a l’entendre d’aquest Govern, posen 
de manifest la proporcionalitat de les sancions aprovades, emfasitzar que aquestes 
sancions no van ser aprovades pel Govern sinó pel Parlament de Catalunya. El Go-
vern va realitzar els estudis previs i la seva proposta, però no va ser qui va trami-
tar-ho ni aprovar-ho.

En sisè lloc, pel que fa a la pregunta 314-08299/12, apuntar que totes les inicia-
tives reglamentàries que promou el Govern, i en aquest cas les relacionades amb 
l’àmbit cinegètic, tenen un règim de consultes diverses, tant dins del propi Govern 
com fora d’aquest. La negociació prèvia, l’exposició pública i l’audiència pública són 
tràmits inqüestionables que s’apliquen invariablement amb l’objectiu de conèixer les 
opinions dels diferents sectors i col·lectius. Fins i tot sotmetent-les sempre a debat en 
el si del Consell de caça. Hi ha una tradició molt arrelada de fer-ho d’aquesta forma 
i els resultats han estat sempre satisfactoris.

Un procediment que també es segueix en el cas de les lleis que es tramiten de 
forma ordinària i que tenen previstos diversos règims participatius.

Tanmateix i en aquest cas, es tracta de l’àmbit de lleis que tenen una tramitació 
diferent a la resta. Es tracta de les lleis que promou el Govern, però que no aprova 
el mateix Govern: les lleis de pressupostos, taxes i d’acompanyament. Fins a data 
d’avui, mai les taxes de caça o els articles inclosos a les lleis d’acompanyament en 
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l’àmbit de medi natural, la caça o la pesca han estat objecte d’una tramitació que 
hagi inclòs la comunicació, l’exposició pública o l’audiència pública en l’àmbit del 
Govern. I, en el cas al qual es refereix la pregunta, també va seguir-se el procedi-
ment habitual, essent el Parlament el responsable de la seva tramitació. Una trami-
tació que, en aquest cas i tot i que no es trametés concretament a uns sectors deter-
minats, sí que va ser pública.

No obstant les prescripcions establertes en el procediment legislatiu esmentat, 
des que al 2017 es va prendre la determinació d’actualitzar les sancions, en diverses 
ocasions es va tractar la qüestió amb la Federació Catalana de Caça (FCC). Tot i 
que es va comentar que s’havia proposat una modificació de les sancions de la Llei  
de caça, i que els imports resultants serien els mateixos que els de la Llei de pesca de  
2009 amb l’objectiu de no crear greuges comparatius entre sectors, és també cert 
que la confiança en la tramitació parlamentària va obviar un debat de més calatge 
amb la mateixa FCC. I, en aquest sentit, la proposta del text legal va ser tramesa a la 
FCC quan aquest ja es trobava en ple tràmit parlamentari. En aquest sentit, per tant, 
i sens prejudici dels arguments aportats, s’entén que la comunicació podria haver 
estat més fluïda entre totes les parts.

Precisament per aquest motiu, en l’última reunió celebrada el passat 8 de juliol 
entre la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà; i el 
president de la FCC, Sergio Sánchez, entre d’altres aspectes es va posar de manifest 
que ja han quedat establerts els criteris sobre la interpretació de les diferents ca-
suístiques de les infraccions de caça, un fet que preocupava al propi col·lectiu i que, 
d’aquesta manera, s’aporta més seguretat jurídica a la qüestió.

En setè lloc, i referent a la pregunta 314-08300/12, el Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) manté una comunicació regular amb 
la Federació Catalana de Caça (FCC) i amb altres entitats del món cinegètic, com 
ara Agrupcat. En aquest sentit i entre d’altres, alguns dels temes que s’han tractat 
és el furtivisme i, sobretot, la formació dels caçadors. S’han impulsat, per exemple, 
conjuntament cursos de seguretat, de sanitat animal, de pesta porcina africana o de 
carn de caça; i també s’ha plantejat en diverses ocasions l’elaboració de materials 
didàctics que, per una banda poden ser útils per a la seguretat dels caçadors i dels 
no caçadors; i per l’altra contribueixen a normalitzar la correcta pràctica de la caça. 
Així mateix, existeixen infografies que el DARP ha elaborat sobre la seguretat en la 
caça, el porc senglar o sobre la pesta porcina africana.

En aquest sentit també, en el de l’estreta col·laboració entre els diversos agents 
partícips en l’activitat cinegètica, el furtivisme és un pràctica il·lícita que tant la FCC 
com Agrupcat i el DARP col·laboren des de fa molts anys per a la seva erradicació.

En vuitè lloc, pel que fa a la pregunta 314-08301/12, i en el sentit de la resposta 
recollida als paràgrafs immediatament anteriors, només amb un treball coordinat i 
la col·laboració de totes les parts afectades es podrà lluitar de manera efectiva con-
tra els danys de la fauna salvatge, tant la cinegètica com de la protegida. Aquesta 
coordinació implica aplegar tots els sectors partícips en les diverses activitats rela-
cionades. És a dir i entre d’altres, representants dels caçadors, de les organitzacions 
agràries, ajuntaments o diferents departaments del Govern de la Generalitat impli-
cats. Conscients que la problemàtica actual és absolutament transversal, és necessari 
estendre aquesta actuació coordinada a tots els nivells institucionals i orgànics que 
correspongui.

És per aquest motiu que s’han establert diferents òrgans de coordinació a nivell 
territorial amb representants dels sectors esmentats amb l’objectiu d’avançar en la 
Resolució dels problemes detectats desenvolupant plans que permetin dur a terme 
actuacions de control útils les quals, sobretot, puguin ser demostratives per a altres 
indrets i ser efectives des del moment inicial de la seva implantació.

Així mateix, l’any 2017 es va crear la Comissió Interdepartamental de Prevenció 
de Risc i Danys produïts per les espècies Cinegètiques, d’acord amb l’Acord de Go-
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vern de 13 de desembre. La seva funció és coordinar les accions entre els diferents 
departaments atès que la problemàtica és absolutament transversal i afecta a una 
gran part del territori i de les competències de diversos departaments. En aques-
ta Comissió hi participen els departaments competents en matèria d’ecosistemes 
 forestals, gestió del medi i caça, d’agricultura i ramaderia, sanitat animal, de desen-
volupament rural, alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries, infraestruc-
tures per a la mobilitat, assegurances, salut pública, trànsit, polítiques ambientals i 
medi natural, i residus; així com representants del Conselh Generau d’Aran, del Cos 
d’Agents Rurals, i del Cos de Mossos d’Esquadra.

En novè lloc, i en relació amb la pregunta 314-08302/12, actualment els caçadors 
estan suportant el pes del control cinegètic del 81% de la superfície de Catalunya. En 
aquest sentit, l’actual Llei de caça els dona tots els drets però també tots els deures 
i obligacions en relació amb l’àrea de caça de què són titulars. És a dir, actualment 
se’n deriven diverses obligacions que s’han anat fent més i més feixugues i costoses, 
la qual cosa els està fent reflexionar sobre la conveniència de continuar amb la seva 
activitat. Hi ha agrupacions de caçadors, per exemple, que han de dedicar més de 90 
dies a l’any per a actuacions de control del senglar.

Per una banda, cal tenir en compte que el nombre de caçadors decreix any rere 
any. A final dels anys 80 hi havia a Catalunya entre 114.000 i 120.000 caçadors. Ac-
tualment tan sols n’hi ha 59.600. Això implica una disminució del 50,3%, preveient-se 
que la tendència decreixent continuï. A més, de tot aquest nombre de caçadors, un 
part important disposa de la llicència de caça per poder continuar mantenint les ar-
mes que han tingut tota la seva vida i, consegüentment, participen poc de l’activitat 
cinegètica i en el control de la fauna salvatge. A aquest fet s’afegeix que augmenta 
l’edat mitjana del col·lectiu dels caçadors ja que cada vegada són menys els joves que 
s’inicien en aquesta pràctica. El 2020, un 48% dels caçadors van obtenir llicència de 
jubilat. Aquesta tendència, d’un col·lectiu cada vegada més envellit, sembla que es 
mantindrà en els propers anys i que el 2025 pugui ser que dos de cada tres caçadors 
siguin jubilats.

Totes aquestes dades impliquen que la capacitat de control de les espècies cine-
gètiques amb mitjans privats i mitjançant l’activitat cinegètica decreix any rere any i 
que, a més, ho està fent molt ràpidament, perdent una mitjana d’uns 2.000 caçadors 
anuals. I tot això en un escenari en el qual, per exemple, el nombre de porcs senglars 
ha augmentat, així com el de tudons, cabirols o cérvols.

Per altra banda, no només està disminuint la capacitat de captura mitjançant l’ac-
tivitat cinegètica, sinó també les activitats adreçades a la millora d’hàbitat d’altres 
espècies cinegètiques que es duen a terme en moltes àrees privades de caça i que 
contribueixen al manteniment de les seves poblacions, provocant que aquesta fauna 
salvatge busqui el menjar als terrenys agraris.

Per tot això, és evident que la caça ha de continuar sent el principal actor en el 
control cinegètic. Però també és cert que la capacitat de control a través de la caça 
va decreixent. L’actual marc legal tampoc facilita la intervenció per part de l’Admi-
nistració pública en el control de fauna cinegètica per reduir danys, ja que els drets 
cinegètics estan cedits a les societats de caçadors que són els responsables de dur a 
terme aquestes actuacions. I, com s’ha evidenciat, probablement s’està a prop d’ar-
ribar al llindar màxim de la capacitat de control per part del col·lectiu de caçadors.

En conseqüència, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació (DARP) s’està impulsant l’estudi de quina manera els caçadors poden te-
nir un major suport o unes millores que els facilitin l’actuació per complir la funció 
social que cada cop més se’ls demana. Una de les mesures que s’està valorant és la 
proposta de la Federació Catalana de Caça (FCC) en relació a la figura del caçador 
expert de l’àrea privada/local de caça. Aquests serien un o pocs caçadors socis o 
membres d’una àrea de caça (gestió no pública), especialitzats, amb formació àm-
plia en els temes específics que es requereixin, amb experiència i amb la confiança 
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dels titulars de l’àrea de caça, que haurien de tenir reservades les actuacions més 
quirúrgiques (com ara esperes nocturnes, aguaits, utilització de determinades arts), 
i que haurien de poder fer-se càrrec d’aquestes tasques amb el sistema de relació que 
determini cada àrea de caça.

Això no obstant, també és cert que davant les tendències d’envelliment i de dis-
minució del nombre de caçadors, caldrà començar a implementar altres mesures per 
dur a terme un control més efectiu, juntament amb la caça. De fet, els experts en 
demografia del porc senglar i d’altres espècies cinegètiques, a la vista dels resultats 
obtinguts fins el moment amb un model basat principalment en la caça i els mo-
dels matemàtics que regeixen les poblacions animals, aposten també per començar 
a implementar unes estratègies de prevenció que permetin reduir la seva capacitat 
reproductora disminuint, per exemple, la quantitat d’aliment disponible o l’accés als 
camps de conreus. I és en aquest enfocament que el DARP està començant a treba-
llar, sens perjudici, és clar, de continuar treballant a través de la caça com un impor-
tant mitjà de control de la fauna cinegètica.

Finalment en desè lloc, pel que fa a la pregunta 314-08303/12 i com ja s’ha es-
mentat, el Govern, mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP), així com també a través del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat (DTES) s’ha mantingut diverses reunions amb els representants dels ca-
çadors, tant amb la Federació Catalana de Caça (FCC), l’Agrupació de Caçadors i 
Pescadors de la Catalunya Central, com amb les representacions territorials de la 
FCC, així com també directament amb les societats de caçadors i tots els tipus de 
titulars d’àrees de caça existents. Aquestes reunions, les relacionades amb el DARP, 
han tingut per objecte tant intercanviar impressions i informar sobre tots els temes 
que els afecten, com recollir propostes de millora relatives a l’activitat cinegètica. 
I, en la seva gran majoria, també per consensuar punts de vista, actuacions o nor-
mes. Aquestes reunions s’han dut a terme tant a nivell de Conselleria, de direccions 
generals, de la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental i 
de Servei d’Activitats Cinegètiques, així com també a nivell de Serveis Territorials 
(directors/es de serveis territorials, caps de servei i caps de secció).

És evident però, i reconegut entre les parts, que aquesta comunicació ha de ser 
més fluïda, en una i altra direcció. I en aquest sentit es va comprometre la HC del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la reunió que va 
mantenir amb el President de la Federació Catalana de Caça, en la reunió que van 
tenir el dia 21 de maig de 2020. En el marc d’aquesta trobada es va acordar, també, 
un pla de treball per estudiar les demandes del col·lectiu de caçadors.

En conseqüència, i d’acord a la voluntat de negociació del DARP i de fer partí-
cips en la presa de decisions als agents representatius del sector, la consellera d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va reiterar en una altra reu-
nió mantinguda el 8 de juliol amb el president de la Federació Catalana de Caça 
(FCC), Sergio Sánchez, la voluntat de continuar treballant en els acords del pla de 
treball conjunt per millorar la comunicació i abordar de manera conjunta les reivin-
dicacions dels caçadors de Catalunya. Així mateix i tal i com s’havia compromès al 
mes de maig, en aquesta reunió es va posar de manifest que ja han quedat establerts 
els criteris sobre la interpretació de les diferents casuístiques de les infraccions de 
caça, un fet que preocupava al propi col·lectiu i que, d’aquesta manera, s’aporta més 
seguretat jurídica a la qüestió. Des del DARP van explicar-se els treballs que han fet 
els serveis jurídics perquè la interpretació sigui sempre la mateixa. Aquest acord, 
ja finalitzat, ha consistit en homogeneïtzar criteris a través d’una instrucció interna 
que aplicaran els cossos responsables de la inspecció i el control de les activitats 
cinegètiques, organismes responsables de la tramitació dels eventuals expedients 
sancionadors i en el propi col·lectiu de caçadors. D’aquesta manera, a través d’aquest 
treball conjunt, es reduiran al mínim les possibilitats de discrecionalitat i el marc 
jurídic quedarà més clar.
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En aquest sentit, també, des del DARP es vol agrair el paper que ha pres la Fe-
deració Catalana de Caça i la seva responsabilitat com a institució a l’hora de tras-
lladar les demandes del col·lectiu de caçadors al propi Departament, així com la 
predisposició per continuar treballant plegats per donar-hi resposta. Així mateix, es 
vol reiterar la necessitat d’anar implementant un model de cogestió de cinegètica a 
Catalunya, tal com ja s’havia començat a treballar abans de la publicació de la Llei 
5/2020.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància, la 
tradició i la implantació territorial de la caça
314-08295/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08294/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
impulsades per a donar a conèixer la caça i la importància que té 
en el control cinegètic al territori
314-08296/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08294/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de caça 
que té previst implantar
314-08297/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08294/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha 
augmentat les sancions als caçadors
314-08298/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08294/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual no 
ha consultat els caçadors per a canviar el règim sancionador que els 
és aplicat
314-08299/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08294/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de 
fórmules de col·laboració amb la Federació Catalana de Caçadors 
per a evitar les males pràctiques i la caça furtiva
314-08300/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08294/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat del 
treball coordinat i de la col·laboració entre les parts implicades per 
a lluitar contra els danys de la fauna salvatge
314-08301/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08294/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat d’un 
control cinegètic adequat sense el suport i la implicació dels 
caçadors
314-08302/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08294/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un 
procés de diàleg amb la Federació Catalana de Caça
314-08303/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08294/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
dels ajuts econòmics que el Consell de Ministres va aprovar per a 
Catalunya el 24 de març
314-08304/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08304/12.

En relació amb la distribució dels fons extraordinaris aprovats pel Consell de Mi-
nistres el passat 24 de març, amb l’objecte de fer front a situacions extraordinàries 
derivades de la Covid-19 i per al finançament d’ajuts destinats a garantir el dret bàsic 
d’alimentació de nens i nenes en situació de vulnerabilitat, desglossada per progra-
mes i quantitats destinades, els podem facilitar la següent informació.

Cal tenir en compte, però, que quan estiguin signades les addendes del contrac-
te-programa 2020 es podrà informar, en el cas dels projectes que hi van vinculats, 
els ens locals que n’han estat destinataris. Tres projectes van via contracte-programa 
i un, el de targetes moneder per als usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa.

La distribució dels fons ha estat la següent:
Fons Social Extraordinari per finançar projectes que tinguin per objecte fer front 

a situacions extraordinàries derivades de la Covid-19

Projecte euros

1 Adquisició i distribució de materials de prevenció (EPI) 12.000.000,00

2 Prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a 
persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la 
Covid-19 15.000.000,00
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Projecte euros

3 Reforç dels dispositius d’atenció a persones sense llar 1.000.000,00

4 Reforç dels serveis de proximitat de caràcter domiciliari 8.000.000,00

5

Obertura de dispositius alternatius per donar resposta a les 
necessitats de centres residencials per a persones grans i 
persones amb discapacitat 1.200.000,00

6 Reforç de plantilles de professionals de centres i serveis 6.309.640,00

7 Serveis urgents de desinfeccions de centres residencials 500.000,00

8
Accions de voluntariat per pal·liar els efectes de la pandèmia 
als barris, pobles o ciutats 1.500.000,00

  Total 45.509.640,00

Fons per al finançament d’ajuts destinats a garantir el dret bàsic d’alimentació de 
nens i nenes en situació de vulnerabilitat

  Projecte euros

1 Colònies en albergs per a nens i nenes amb pares i mares 
hospitalitzats o aïllats amb motiu de la Covid-19 i sense altres 
persones que se’n puguin fer càrrec 303.000,00

2 Targetes moneder per a les famílies dels menors usuaris dels 
serveis d’intervenció socioeducativa amb servei de berenar i per 
l’import diari d’aquest 1.200.000,00

3 Ajuts extraordinaris a famílies amb infants i adolescents a 
càrrec en situació de vulnerabilitat per donar cobertura a les 
necessitades bàsiques d’alimentació i higiene 1.500.000,00

  Total 3.003.000,00

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies 
escolars que ha previst tancar el curs 2020-2021
314-08306/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08306/12 i 
314-08307/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Els naixements dels últims anys a molts municipis de Catalunya estan minvant 
considerablement, i la població escolar que s’ha d’escolaritzar al 1r curs d’ESO està 
augmentant.

La relació amb les dades de l’oferta de grups escolars de P3 i de 1r d’ESO, des-
glossada per Serveis Territorials d’Educació i Consorci d’Educació de Barcelona, 
els cursos 2019-2020 i 2020-2021 és la següent: 
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Nivell 2019-2020 2020-2021

Consorci d’Educació de Barcelona P3 268 271

Consorci d’Educació de Barcelona 1r ESO 187 205

Girona P3 278 271

Girona 1r ESO 246 262

Lleida P3 130 134

Lleida 1r ESO 125 139

Tarragona P3 200 199

Tarragona 1r ESO 198 206

Barcelona Comarques P3 238 237

Barcelona Comarques 1r ESO 209 223

Terres de l’Ebre P3 59 57

Terres de l’Ebre 1r ESO 60 62

Baix Llobregat P3 233 234

Baix Llobregat 1r ESO 235 242

Vallès Occidental P3 269 265

Vallès Occidental 1r ESO 268 278

Maresme-Vallès Oriental P3 271 257

Maresme-Vallès Oriental 1r ESO 260 274

Catalunya Central P3 171 174

Catalunya Central 1r ESO 160 175

L’oferta de grups de 1r d’ESO ha augmentat un 6 % respecte el curs passat, i 
l’oferta de grups de P3 ha disminuït un 0,8 %. Aquestes dades encara són provisi-
onals perquè després que hagi finalitzat el procés d’admissió d’alumnat en centres 
sufragats amb fons públics per al curs 2020-2021, i la tasca de les comissions d’es-
colarització, és molt probable que el nombre Total de grups per al curs escolar 2020-
2021 es modifiqui lleugerament per ajustar l’oferta a les necessitats d’escolarització 
de cada municipi i a les peticions de les famílies.

D’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’edu-
cació: «3. Correspon al Govern determinar els criteris de programació [...]» i que 
aquesta programació educativa ha de respondre als principis d’equitat i de qualitat 
educatives.

«2. La programació de l’oferta educativa té per objecte establir, amb caràcter 
territorial, les necessitats d’escolarització que ha de satisfer el Servei d’Educació de 
Catalunya per a garantir el dret a l’educació de tothom [...]. Aquesta programació 
ha de garantir la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada escolarització 
dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que propiciï la cohesió 
social.»

La programació de l’oferta de llocs escolars ha de ser una eina per fer una millor 
oferta en cada zona i lluitar contra la segregació. Els centres educatius menys sol·li-
citats (sovint els més segregats) tenen menys demanda i no els arriba alumnat que 
els hagi escollit en la segona o tercera opció de la pròpia sol·licitud de preinscripció. 
Si queden moltes vacants en aquests centres, tindran més alumnat procedent de la 
matrícula viva, i en conseqüència, més segregació.

L’existència de zones amb més oferta de llocs escolars que nombre de sol·licituds 
de preinscripció, contribueix a que els centres educatius amb una demanda social 
més feble no puguin cobrir les seves places i concentrin un major nombre de va-
cants, que debilita encara més la seva demanda per part de les famílies.

Barcelona, 1 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies 
escolars que ha previst obrir el curs 2020-2021
314-08307/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08306/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios previstes 
per als centres educatius el curs 2020-2021
314-08309/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166·del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08309/12 us in-
formo del següent: 

La normativa vigent estableix que per afavorir la integració i la distribució equili-
brada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, els directors i les direc-
tores dels Serveis Territorials d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona, 
tenint en compte la comissió d’escolarització corresponent i els centres educatius 
afectats, poden modificar el nombre de llocs escolars reservats. per aquest alumnat 
en una àrea d’escolarització concreta. Els directors i les directores dels Serveis Ter-
ritorials d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona, en el marc de les com-
petències que tenen atribuïdes, poden autoritzar una reserva de llocs escolars per a 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques, que serà vigent fins al dia anterior 
a la publicació de les llistes d’admesos del procés d’admissió d’alumnat en qüestió.

Barcelona, 28 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents i professionals per als centres educatius que ha previst 
contractar el curs 2020-2021
314-08310/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08310/12 i 314-
08312/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
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conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El passat 2 de juliol de 2020, es va produir la compareixença del conseller d’Edu-
cació davant la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya, per informar so-
bre les mesures previstes amb vista al retorn als centres educatius, a les activitats 
d’educació en el lleure i al curs 2020-2021. I sobre les actuacions i els plans del Go-
vern per a garantir el dret a l’educació durant la pandèmia i l’inici dels curs escolar.

La transcripció de la sessió número 29 de la Comissió d’Educació es pot consul-
tar en el següent enllaç:

https://www.parlament.cat/document/trancripcio/94397856.pdf
Les mesures que es van avançar en el decurs de la compareixença s’han presentat 

posteriorment en diferents rodes de premsa. La primera, el passat 14 de juliol en què 
es van explicar les 8.258 noves contractacions de personal docent i no docent per al 
proper curs. Podeu consultar la roda de premsa al següent enllaç: Contractacions de 
personal docent i no docent. Curs 2020-2021

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a dotar de més espai els centres educatius
314-08311/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08311/12 us in-
formo del següent:

En la situació actual de la pandèmia, des del Departament de Salut i des del De-
partament d’Educació s’està treballant conjuntament perquè els grups escolars per 
al curs 2020-2021 siguin estables per assegurar la màxima traçabilitat en un cas de 
Covid-19 i minimitzar el risc de contagi.

En aquest escenari la majoria dels centres educatius podran donar resposta a les 
necessitats d’escolarització amb els seus propis espais, de manera que la necessitat 
d’espais per part dels centres educatius per al curs 2020-2021 no serà una situació 
generalitzada, i només es donarà en casos concrets.

Des dels centres educatius s’identifiquen i s’assignen els espais per a cada grup 
estable, de manera que els propis centres educatius són els que detecten si tenen la 
necessitat d’utilitzar més espais fora del propi centre.

Si són necessaris aquests espais externs, des dels centres educatius ho han de 
comunicar a la Inspecció d’Educació, als Serveis Territorials d’Educació i al Con-
sorci d’Educació de Barcelona, que analitzen i acorden conjuntament amb els ajun-
taments corresponents el pla de cobertura d’espais necessari.

Un cop identificats els espais necessaris d’altres administracions i/o entitats i les 
condicions de la cessió temporal d’aquests per a ús educatiu, cal formalitzar aquesta 
cessió administrativament.

Des del Departament d’Educació no es retiraran els mòduls que estava previst 
retirar per al curs 2020-2021, d’aquesta manera es podrà assegurar una màxima dis-
posició d’espais pels centres educatius que ho requereixen.

https://www.parlament.cat/document/trancripcio/94397856.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KdCIooGhYZ8
https://www.youtube.com/watch?v=KdCIooGhYZ8
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També us informo que des del Departament d’Educació no està prevista l’exe-
cució d’obres d’ampliació en centres educatius per donar resposta a aquesta situació 
puntual ocasionada per la pandèmia de la Covid-19.

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords previstos 
amb els municipis per a afrontar de manera corresponsable el retorn 
a les aules, les activitats de lleure i l’inici del curs 2020-2021
314-08312/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08310/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis 
de zonificació establerts per al període actual i el procés de 
preinscripció escolar
314-08313/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08313/12 us in-
formo del següent:

El concepte zonificació no s’utilitza en el procediment d’admissió de l’alumnat 
als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

D’acord amb l’establert en el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix 
el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats 
amb fons públics, les àrees de proximitat dels centres s’utilitzen com a criteri gene-
ral de prioritat per la proximitat del domicili de l’alumne/a al centre.

Aquestes àrees que delimiten la proximitat dels centres educatius pel que fa als 
ensenyaments sufragats amb fons públics, es determinen tenint en compte la distri-
bució geogràfica dels centres que imparteixen cada ensenyament, a proposta dels 
ajuntaments corresponents, després d’escoltar els òrgans institucionals de participa-
ció i els centres educatius afectats.

La normativa vigent estableix que l’adscripció dels centres educatius es pot esta-
blir entre centres que imparteixen el segon cicle d’educació infantil i centres d’edu-
cació primària, entre centres d’educació primària i centres d’educació secundària 
obligatòria, i entre centres d’educació secundària obligatòria i centres de batxillerat, 
exclosa la modalitat d’arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments estiguin 
sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix 
municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no 
hi hagi oferta dels ensenyaments corresponents.

Cada ajuntament ha de donar a conèixer les àrees de proximitat per a cada curs 
escolar, tot i que no solen variar d’un curs a un altre, aquestes s’han de revisar per 
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ajustar-les a les modificacions dels centres educatius del Servei d’Educació de Cata-
lunya. Per al curs escolar 2020-2021 la creació de 29 instituts escola ha implicat la 
modificació de les zones d’adscripció d’aquests.

Des del Departament d’Educació cada any i abans de l’inici del procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, 
es publica en el DOGC i a la pàgina web «Estudiar a Catalunya» l’adscripció entre 
centres educatius.

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels 
inspectors del Departament d’Educació durant el període de 
confinament per la Covid-19
314-08315/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08315/12 us in-
formo del següent:

Els primers dies de confinament els inspectors i inspectores d’Educació van 
prioritzar l’atenció telefònica als equips directius dels centres amb la finalitat de 
donar resposta a les preguntes plantejades i recollir els problemes emergents per re-
soldre’ls o fer-los arribar a les unitats competents.

Durant tot aquest temps des de la Inspecció d’Educació s’ha mantingut el servei 
d’atenció als usuaris via atenció telefònica i per correu electrònic.

Tan aviat com es va tenir coneixement que la situació de confinament s’allarga-
ria, i que els centres educatius havien d’organitzar l’atenció a l’alumnat de forma no 
presencial, es van donar instruccions a la Inspecció d’Educació dels Serveis Terri-
torials d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona d’incloure en els respec-
tius plans de treball l’objectiu de donar suport i assessorar als equips directius en la 
tasca de reorganitzar la gestió dels aprenentatges, l’atenció a l’alumnat a les seves 
famílies, canalitzar els dubtes plantejats i cercar solucions als problemes plantejats 
durant tot el període de tancament dels centres educatius i en el retorn progressiu als 
centres educatius durant el 3r trimestre.

Alguns dels temes prioritzats en aquest assessorament han estat els següents:
– Planificació i seguiment de la proposta d’activitats per a l’alumnat.
– Comunicació amb les famílies i amb l’alumnat: seguiment tutorial.
– Seguiment específic de l’alumnat amb necessitats específiques de suport edu-

catiu i de l’alumnat en situacions extraordinàries i/o complexes pel propi entorn fa-
miliar.

– Coordinació entre el personal docent, equips directius i el propi Departament 
d’Educació.

A partir de la publicació del Pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 de 
la desescalada i de les Instruccions de 21 de maig de 2020, la Inspecció d’Educació 
va prioritzar l’assessorament als equips directius per a l’elaboració del Pla d’Ober-
tura de Centre.

Paral·lelament a aquestes tasques, una part important de la feina dels inspectores 
i inspectores d’Educació ha estat dedicada a reprendre de forma no presencial al-
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guns processos interromputs per la declaració de l’estat d’alarma: l’avaluació docent, 
el concurs de mèrits per seleccionar director/a de determinats centres o les comis-
sions de garanties d’admissió.

Des de la Inspecció d’Educació s’ha col·laborat en les següents tasques que s’han 
dut a terme des del Departament d’Educació:

– Estudi sobre el grau de desenvolupament i utilització dels entorns virtuals 
d’aprenentatge (EVA) per part dels centres educatius.

– Suport en la canalització dels problemes derivats de la distribució dels tiquets 
menjador, i posteriorment en la distribució d’equipament informàtic i connectivitat 
a l’alumnat.

– Suport en la planificació i organització del curs 2020-2021.

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de conclusió 
del termini per a presentar les sol·licituds dels centres educatius per 
al programa d’equitat digital
314-08316/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08316/12 us in-
formo del següent:

El Projecte Equitat Digital es va iniciar la darrera setmana de març i finalitzarà 
quan acabi el curs escolar 2020-2021. No obstant, us informo que el Pla d’Educa-
ció Digital per a Catalunya 2020-2023 presentat pel Departament d’Educació, en 
el marc de la XII Legislatura, té per objectiu contribuir al desenvolupament de les 
competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i tre-
ballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats 
derivats de les mateixes tecnologies. L’emergència educativa actual, generada per la 
crisis sanitària de la Covid-19, i l’escletxa digital existent, demostren la necessitat 
d’un model de transformació digital metodològica, acompanyada de continguts, re-
cursos i connectivitat.

Amb el Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023 es vol situar Catalu-
nya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia per l’èxit educatiu i 
social, alhora que es millora la competència digital de l’alumnat, el professorat i els 
centres educatius en el marc de la transformació educativa. Aquest pla dona respos-
ta des de l’escola als grans reptes socials i tecnològics de la societat actual, amb un 
impacte en un Total de 1.597.801 alumnes, 115.565 docents i 3.810 centres públics.

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn a les aules 
dels alumnes dels centres d’educació especial
314-08317/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08317/12 us in-
formo del següent:

Des del Departament d’Educació es van publicar les «Instruccions específiques 
per a l’organització de l’obertura dels centres d’educació especial (Juny 2020)», per 
al retorn a les aules en els centres d’educació especial en la fase 2 de la desescalada, 
que es pot consultar en el següent enllaç:

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInter-
nes/Instruccions-obertura-CEE.pdf

En aquest document queden recollides les disposicions en relació amb la reober-
tura dels CEE durant el mes de juny i les mesures necessàries per al retorn.

En primer lloc, s’hi especifica des d’un inici que el curs escolar 2019-2020 fina-
litzaria el 19 de juny i que els centres d’educació especial (CEE) estaven portant a 
terme el seu propi pla de treball tant per a mantenir la relació, el vincle i el suport  
a tot l’alumnat i les seves famílies, així com per acompanyar diferents propostes 
d’activitats ajustades a les seves necessitats, d’acord amb els Criteris per al desenvo-
lupament de l’acció educativa i l’avaluació dels i les alumnes en els centres d’educa-
ció especial durant el període de confinament pel Covid-19.

La possibilitat de tornar al centre educatiu havia de facilitar l’atenció a la po-
blació escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos en què els pares ha-
guessin de fer treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es poguessin 
acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. No obstant això, 
des del Departament es va determinar que l’assistència de l’alumnat fos voluntària.

Pel que fa a les dates d’aplicació del Pla d’obertura en cada centre, aquestes van 
haver d’adequar-se segons la situació de cada territori en passar a la fase 2.

Atesa la vulnerabilitat, la discapacitat i les característiques de l’alumnat dels 
CEE, l’obertura d’aquests centres en la fase 2 va de permetre als professionals com-
plementar els plans de suport individualitzats de l’alumnat i generar oportunitats per 
aquest l’alumnat i les seves famílies, dins del marc de les «Instruccions específiques 
per a l’organització de l’obertura dels centres d’educació especial (Juny 2020)».

En cas que algun centre públic o concertat, no hagués pogut fer efectiva l’ober-
tura aplicant totes les mesures i garanties requerides en aquestes instruccions, ho va 
haver de comunicar a la Inspecció d’Educació corresponent, que valorava l’excep-
cionalitat de permetre o no l’obertura del centre. També ho van haver de realitzar 
aquella part de l’alumnat que acabava els seus estudis, per tal de donar suport a la 
finalització de l’etapa obligatòria i tancar el curs amb acompanyament personalitzat, 
així com per aquell alumnat en el qual s’hagués identificat un increment de les ne-
cessitats de suport per motiu del confinament i la no assistència al centre.

Les famílies o persones tutores havien de presentar el primer dia de retorn al 
centre educatiu una declaració responsable per la qual els seus fills o filles complien 
els requisits per assistir al centre educatiu.

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-obertura-CEE.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-obertura-CEE.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a evitar desigualtats entre centres educatius en el 
retorn a les aules
314-08319/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08319/12 us in-
formo del següent:

Des del Departament d’Educació conjuntament amb el Departament de Salut 
s’ha elaborat un document per a establir les bases perquè el curs escola 2020-2021 
es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció 
de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia  
i el dret de tots els infants a una educació de qualitat.

En la situació actual, cal que des dels centres educatius es pugui treballar amb 
la màxima normalitat possible i, per tant, cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal 
com el feien aplicant les mesures sanitàries de protecció.

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
neteja, prevenció i protecció que s’implantaran als casals d’estiu
314-08321/12

Proponent: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08321/12.

Les mesures de neteja, prevenció i protecció que s’implementaran als casals d’es-
tiu a Catalunya són públiques i estan detallades al document marc «Criteris generals 
per a l’organització de les activitats de lleure educatiu - Estiu 2020» (que conté els 
criteris generals i les recomanacions sanitàries i de protecció civil per a organitzar 
les activitats d’educació en el lleure en el context d’excepcionalitat derivat de la pan-
dèmia de la Covid-19) i al «Protocol específic per a casals d’estiu» (que concreta 
com s’ha de fer l’aplicació d’aquests criteris generals en el cas concret dels casals 
d’estiu). Aquesta informació es pot consultar a la secció de «Protocols, guies i mo-
dels: prevenció i seguretat» de la web https://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/.

D’entrada, cal dir aquest estiu les activitats d’educació en el lleure seran un ele-
ment clau per a l’aprenentatge de noves rutines i hàbits d’higiene i que la planificació 
de les activitats s’ha fet partint d’aquesta premissa. Entre les mesures acordades (i 
sense pretendre fer-ne una relació exhaustiva) s’hi inclou el rentat de mans sistemà-
tic a l’inici i al final de cada activitat, així com la recomanació de garantir el dis-
tanciament físic per evitar el contagi entre les persones que participen de l’activitat 
(o que hagin d’accedir a les instal·lacions on es realitzin les activitats mentre hi hagi 

https://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/


BOPC 673
7 de setembre de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 262

infants/adolescents i/o monitors de lleure). Així mateix, les persones participants en 
cada activitat es dividiran en grups de fins a 10 participants (anomenats «grups de 
convivència») i cada grup tindrà assignat com a mínim una persona dirigent.

D’altra banda, s’estableix la ventilació de les instal·lacions interiors tres vegades 
al dia un mínim de deu minuts per ventilació. Aquestes ventilacions s’hauran de fer 
evitant la presència de separacions o obstacles que la dificultin o evitin. La neteja i la 
posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Cal garantir 
la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les 
baranes de les escales, safates de menjar, fonts d’aigua, etc. Les taules de les aules 
i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats, res-
pectivament. El material emprat en les diferents activitats serà desinfectat després 
del seu ús.

Quant al transport col·lectiu, s’estableix l’ús obligatori de mascaretes per part 
de les persones ocupants del vehicle. Aquest ús també serà obligatori quan no sigui 
possible mantenir les distàncies de seguretat durant la realització de les activitats. 
En la resta de circumstàncies, els infants podran fer un ús voluntari de la mascareta 
que duguin de casa.

En relació amb la gestió de residus sanitaris, no es preveu que se’n generi un vo-
lum significatiu, atès que l’ús d’elements de protecció individual (com ara guants o 
bates) no és obligatori. Com ja s’ha apuntat només serà obligatori l’ús de mascaretes 
en cas que no es pugui garantir la distància física (per exemple quan calgui fer tas-
ques de cura a un infant o es faci ús del transport col·lectiu).

Per tant, no hi haurà un volum desmesurat de residus i es gestionaran seguint les 
indicacions que s’han donat a la ciutadania per a la gestió domèstica dels seus propis 
residus sanitaris (llençar-los al contenidor de rebuig dins una bossa tancada).

Per garantir el compliment d’aquestes mesures (i de la resta de mesures reco-
llides als documents esmentats més amunt) s’ha creat una nova figura obligatòria 
anomenada «Responsable de seguretat i higiene» que farà el seguiment de la seva 
correcta aplicació. Aquests responsables han de cursar prèviament una formació 
destinada a aprofundir en les mesures de protecció, així com en la detecció de símp-
tomes. Aquestes formacions són gratuïtes i s’estan portant a terme, telemàticament, 
durant el mes de juny i primera quinzena de juliol.

Quant als equips i materials de protecció individual, el Departament de Treball, 
Afers socials i Famílies ha habilitat una partida extraordinària d’un milió d’euros 
per finançar l’adquisició de material bàsic (mascaretes, guants i gels hidroalcohò-
lics) per als monitors i professionals i per fer front a altres despeses d’adaptació a 
les noves mesures de prevenció, higiene i seguretat. A més, el Departament donarà 
suport al sector amb 1,5 milions d’euros addicionals per a la contractació, per part 
dels organitzadors de les activitats, d’un Total de 140 professionals de reforç durant 
sis mesos (per a la campanya d’estiu, però també per a la planificació de l’inici de 
les activitats del curs 2020-2021).

Finalment, cal precisar que les mesures adoptades són comunes per a tot el país 
i no fan diferenciacions territorials. Així, els document s’emmarca en una visió en 
què la majoria del territori es trobi en una fase avançada del procés de desconfina-
ment i es permeti la mobilitat entre regions sanitàries. En el cas concret dels casals 
d’estiu, es valorarà la proximitat amb el domicili dels infants per evitar desplaça-
ments llargs.

Barcelona, 10 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
facilitada als ajuntaments relativa als treballadors dels seus 
municipis afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació
314-08324/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08324/12.

Al web de l’Observatori de Treball del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies poden trobar tota la informació disponible relativa als ERTOs i, en con-
cret, els ERTOs i persones treballadores afectades per municipi i tipus d’expedient, 
i els ERTOs i persones treballadores afectades per municipi i secció econòmica. 
També podreu trobar un mapa interactiu d’informació municipal d’ERTOs, al se-
güent enllaç:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_quali-
tat_treball/relacions_laborals/regulacio_ocupacio/

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convocarà la taula 
de diàleg
314-08332/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08332/12.

El mateix mes de març que l’Organització Mundial de la Salut, OMS, va qualifi-
car com a pandèmia l’emergència sanitària internacional provocada pel coronavirus 
SARS-CoV-2 que produeix la Covid-19, el Consell de Relacions Laborals (https://
treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/), òrgan estable de diàleg i concer-
tació social i participació institucional, integrant per les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives de Catalunya i per la Generalitat, adscrit al De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies, ja es va reunir i va acordar un docu-
ment de Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions 
vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-
CoV-2 (https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavi-
rus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf) el primer, publicat el 9 de març.

Aquest espai de diàleg s’ha reunit en vuit ocasions al llarg de març i juny per tal 
de mantenir actualitzades aquestes mesures preventives i propostes d’actuació en 
el context del Coronavirus SARS-CoV-2, d’acord amb l’evolució de la situació i les 
orientacions de les autoritats competents.

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/regulacio_ocupacio/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/regulacio_ocupacio/
https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
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A l’actualització d’abril (https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384137/go-
vern-patronals-sindicats-acorden-recomanacions-empreses-persones-treballado-
res-que-reprenen-activitat-dema), a més dels agents socials i del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, que és qui coordina el Consell, van participar els 
Departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda; Salut; Territori i Sosteni-
bilitat; Empresa i Coneixement, i Interior en un acord ampli, que inclou recomana-
cions dels diversos àmbits davant la primera fase de retorn.

A l’actualització de maig (https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385248/
consell-relacions-laborals-catalunya-acorda-document-recomanacions-so-
bre-lus-tests-microbiologics-davant-retorn-esglaonat-lentorn-laboral), en col·labora-
ció amb el Departament de Salut es va acordar, a més, un document específic davant 
el retorn esglaonat a l’entorn laboral i l’ús de tests microbiològics.(https://treba-
lliaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/atencio_treballa-
dors_empreses_subapartat/recomanacions-us-test-microbiologics-crl.pdf).

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de regulació temporal d’ocupació pendents de resoldre
314-08333/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08333/12 juntament amb les: 314-08334/12, 314-08335/12, 314-08336/12, 
314-08337/12, 314-08338/12, 314-08339/12 i 314-08340/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Primerament, en relació a la Resolució d’expedients de regulació, informar que 
no hi ha expedients pendent de Resolució o tramitació. S’estan gestionant les entra-
des amb normalitat administrativa.

Sobre el nombre elevat de sol·licituds d’expedient de regulació d’ocupació de força 
major, cal tenir en compte que el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, 
estableix en el seu article 22 la possibilitat d’interposar un expedient de regulació 
d’ocupació de força major vinculat de forma directa a l’impacte de la pandèmia en 
sentit ampli (pèrdua d’activitat, tancament de locals, manca de subministraments, 
risc de contagi o mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària), 
amb les conseqüències que es deriven de l’article 47 del text refós de la Llei de l’Es-
tatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

I, l’exposició de motius de la norma, clarifica respecte a l’esmentat article, que les 
pèrdues d’activitat conseqüència del Covid-19 tindran la consideració de força major 
als efectes de la suspensió dels contractes o la reducció de la jornada, i s’agilitza la 
tramitació dels procediments de regulació d’ocupació tant per força major com per 
causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384137/govern-patronals-sindicats-acorden-recomanacions-empreses-persones-treballadores-que-reprenen-activitat-dema
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384137/govern-patronals-sindicats-acorden-recomanacions-empreses-persones-treballadores-que-reprenen-activitat-dema)
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384137/govern-patronals-sindicats-acorden-recomanacions-empreses-persones-treballadores-que-reprenen-activitat-dema)
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384137/govern-patronals-sindicats-acorden-recomanacions-empreses-persones-treballadores-que-reprenen-activitat-dema)
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385248/consell-relacions-laborals-catalunya-acorda-document-recomanacions-sobre-lus-tests-microbiologics-davant-retorn-esglaonat-lentorn-laboral
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385248/consell-relacions-laborals-catalunya-acorda-document-recomanacions-sobre-lus-tests-microbiologics-davant-retorn-esglaonat-lentorn-laboral
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385248/consell-relacions-laborals-catalunya-acorda-document-recomanacions-sobre-lus-tests-microbiologics-davant-retorn-esglaonat-lentorn-laboral
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385248/consell-relacions-laborals-catalunya-acorda-document-recomanacions-sobre-lus-tests-microbiologics-davant-retorn-esglaonat-lentorn-laboral
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/atencio_treballadors_empreses_subapartat/recomanacions-us-test-microbiologics-crl.pdf
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Per tant, en la mesura que la causa de força major descrita a la norma s’ha ajustat 
a la situació en què s’han trobat moltes empreses a Catalunya és per aquest motiu 
que hi ha hagut aquest nombre tan elevat de sol·licituds.

En relació al volum més alt de persones acollides a ERTOs durant la pandèmia 
ha estat durant el mes de març, específicament el dia 25, amb 71.170 persones afec-
tades, d’acord amb les dades publicades per l’Observatori de Treball.

D’altra banda, d’acord amb les dades publicades per l’Observatori de treball, 
les persones treballadores afectades per un ERTO en el sector turístic han estat de 
3.530, segons l’epígraf CCAE 79, corresponent a agencies de viatges i operadors tu-
rístics, i de 148.970 en el sector industrial.

Pel que fa a la revisió dels ERTO, el Reial Decret llei 9/2020, de 27 de març, pel 
qual s’adopten mesures complementàries en l’àmbit laboral per a pal·liar els efectes 
derivats de la Covid-19, preveu la necessitat d’implementar tots els mecanismes de 
control i sanció necessaris, amb la finalitat d’evitar l’ús fraudulent dels recursos pú-
blics. És per això que es preveuen sancions per a les empreses que hagin presentat 
sol·licituds amb falsedats o incorreccions en les dades facilitades, i també les con-
ductes empresarials consistents en sol·licitar mesures en relació a l’ocupació que no 
fossin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que l’origina, 
sempre que donin lloc a la generació o percepció de prestacions indegudes.

De forma paral·lela, s’estableix el deure de col·laboració de l’entitat gestora de les 
prestacions per desocupació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, havent 
de notificar, a tal efecte a aquesta darrera, els supòsits en els que s’apreciï indicis de 
frau per a l’obtenció de les prestacions per desocupació.

Per tant, la iniciativa d’incoar una investigació correspon a l’entitat gestora de 
prestacions en col·laboració amb la Inspecció de Treball, o d’ofici aquesta darrera, 
com qualsevol indici d’irregularitat o frau en matèria laboral o de Seguretat Social.

Finalment, les resolucions en expedients de regulació per força major s’ha dictat 
seguint el procediment establert a l’article 22 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social 
de la Covid-19, amb les conseqüències previstes a l’article 47 de l’Estatut dels Treba-
lladors, i l’eventual revisió correspon als òrgans jurisdiccionals en cas d’impugnació.

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’explicació del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al fet que un gran 
nombre d’expedients de regulació temporal d’ocupació siguin per 
causes de força major
314-08334/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08333/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre màxim de 
persones acollides a un expedient de regulació temporal d’ocupació 
per la crisi sanitària de la Covid-19
314-08335/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08333/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones acollides a un expedient de regulació temporal d’ocupació 
vinculades al sector turístic
314-08336/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08333/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones acollides a un expedient de regulació temporal d’ocupació 
vinculades al sector industrial
314-08337/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08333/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de 
revisió dels expedients de regulació temporal d’ocupació acceptats
314-08338/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08333/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació 
del resultat de les revisions dels expedients de regulació temporal 
d’ocupació acceptats
314-08339/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08333/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la via de Resolució 
de la majoria d’expedients de regulació temporal d’ocupació i la data 
en què el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies començarà 
a revisar els acceptats
314-08340/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08333/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar 
el nombre d’inspectors de treball
314-08341/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08341/12 juntament amb les: 314-08342/12, 314-08343/12 i 314-08344/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La Generalitat de Catalunya, al 2018 ja va acordar ampliar la plantilla del Cos 
Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social de la Inspecció de Treball de 
Catalunya en 10 places en les convocatòries entre 2018 i 2020. Enguany, al 2020 la 
convocatòria serà de la resta que quedava, 4 places més.

També s’ha de considerar que, si continua vigent, a l’Acord per facilitar l’apro-
vació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2020 entre el Govern de 
la Generalitat i el Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem es va acordar re-
forçar el personal de la Inspecció de Treball en 10 places addicionals en els propers 
dos anys. Per tant, per al 2020 s’ofertarien 5 més 4.

Des de l’inici de l’Estat d’Alarma fins al 31 de maig d’enguany, s’han iniciat un 
Total de 536 expedients en matèria de seguretat i salut laboral, relacionats amb el 
Cov-Sars-2. Dels finalitzats, en aquesta matèria, han comportat 1121 actuacions, 
617 requeriments i 10 propostes de sanció i 3 requeriments d’esmena administratius.



BOPC 673
7 de setembre de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 268

Així doncs, durant aquesta situació de crisi sanitària la Inspecció de Treball ha 
exercit i continua exercint les seves funcions davant d’incompliments de normes la-
borals i de condicions de treball en matèria de seguretat i salut laboral, però en ma-
tèria d’incompliment de normes sanitàries, només pot advertir a les empreses per 
tal que compleixin allò disposat per les autoritats sanitàries, ja que en aquest cas la 
Inspecció no pot requerir, ni sancionar, ni fer paralitzacions de centres de treball, 
perquè queda fora de seu àmbit competencial.

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
previstos per a supervisar el teletreball
314-08342/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08341/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera prevista 
per a abordar el nombre de denúncies sobre seguretat laboral que 
arriben a la Inspecció de Treball
314-08343/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08341/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a 
supervisar i garantir el compliment de les mesures de seguretat en 
els espais de treball
314-08344/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08341/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en les negociacions 
amb l’empresa Nissan
314-08345/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08345/12 juntament amb la: 314-08346/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Amb caràcter previ a la decisió presa per la direcció de Nissan, des del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies s’han celebrat dues mediacions durant la 
convocatòria de vaga, els dies 30 d’abril i 20 de maig, finalitzant sense acord. Poste-
riorment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha mantingut diverses 
reunions tant amb la direcció de Nissan com amb la representació legal dels treba-
lladors i les treballadores, al màxim nivell, als efectes de traslladar la necessitat de 
cercar per tots els mitjans solucions de reversió de la comunicació de tancament. En 
aquest sentit, i com en d’altres conflictes laborals, s’han activat tots els elements de 
coordinació amb el Departament d’Empresa i Coneixement ja previstos, els quals 
s’han reforçat en aquest cas per mitjà de la creació d’una oficina tècnica específica.

La direcció va comunicar la decisió de tancar els tres establiments productius de 
Nissan Motor Ibérica a Catalunya. Davant d’aquesta situació, el Govern va dur a ter-
me actuacions per, primerament, mirar de revertir aquesta decisió, i, si això no fos 
possible, per minimitzar l’impacte sobre l’ocupació i l’activitat productiva.

En aquest sentit, cal remarcar que aquesta acció és conjunta del Govern i que 
tots els departaments concernits, entre ells el de Treball, Afers Socials i Famílies i 
el d’Empresa i Coneixement, actuen de forma Totalment coordinada, igual com ho 
han fet fins ara quan s’han presentat problemàtiques empresarials semblants.

A aquests efectes s’ha constituït una Oficina Tècnica entre el Departament de 
la Vicepresidència, Economia i Hisenda, el Departament de Treball, Afers Socials  
i Família i el Departament d’Empresa i Coneixement

Finalment, el passat 6 d’agost l’assemblea de treballadors de Nissan va ratificar 
amb un suport molt majoritari el preacord entre Nissan i els representants dels treba-
lladors. La voluntat de les parts, que partien de punts de partida molt distants i d’una 
negociació intensa, ha permès trobar un punt d’equilibri. Aquest acord és el punt de 
partida. El repte és el pla de reindustralització. El Govern seguirà treballant-hi i l’es-
cenari de pau social que s’ha obert facilitarà la feina.

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre 
els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Empresa i 
Coneixement en les negociacions amb l’empresa Nissan
314-08346/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08345/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de 
contingència que preveu el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per a la reincorporació dels treballadors a les oficines del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-08347/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08347/12 juntament amb les: 314-08348/12 i 314-08349/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La directora del SOC va dictar la «Resolució de 29 de maig, per la qual s’apro-
va el Pla per a la reincorporació progressiva als centres de treball del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i les mesures preventives per a la reincorporació als cen-
tres de treball i la represa dels serveis habituals».

El seu contingut és l’adaptació a l’organització i circumstàncies del SOC de la 
Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de 
treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-
CoV-2.

Aquesta Resolució es troba publicada a la intranet del SOC (https://espai.servei-
ocupacio.gencat.cat/Persones/mesures-Covid-19/Documents/Pla-retorn.pdf) i també 
l’adjuntem a la resposta.

Des del Departament de Treball Afers Socials i Famílies s’ha assistit a les reu-
nions de la comissió paritària de prevenció de riscos laborals (dies 16/04, 27/04 i 
21/05), coordinades pel Departament de Polítiques Digitals i Funció Pública i on 
també assisteixen els representants dels treballadors i treballadores, als efectes de 
tractar la situació de les diferents unitats dels departaments en relació amb la pan-
dèmia.

A la reunió del dia 27 d’abril, es va presentar un document de treball sobre mesu-
res de desescalament que incorporava informació sobre les mesures específiques de 
prevenció i seguretat que disposi a l’efecte la Direcció General d’Atenció Ciutadana. 
Aquest document es va formalitzar com la Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les 
mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Admi-

https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/Persones/mesures-covid-19/Documents/Pla-retorn.pdf
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/Persones/mesures-covid-19/Documents/Pla-retorn.pdf
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nistració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, 
en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball.

Per altra banda, d’acord amb la Resolució de 14 de març de 2020, de la directo-
ra del Servei Públic d’Ocupació del Catalunya (SOC) d’aprovació del Pla de Con-
tingència, a partir del dia 16 de març de 2020, les 69 Oficines de Treball (OT) es 
van tancar al públic. No obstant això, tant el personal del SOC com el personal del 
SEPE van continuar prestant els seus serveis des de les OT, per torns i en grups 
reduïts de 2-3 persones, per poder atendre bústies, telèfons i tramitacions a través 
d’aplicacions informàtiques especifiques, especialment per part de les persones tre-
balladores del SEPE que necessitaven poder accedir físicament al seu lloc de feina.

A partir del 7 d’abril i fins el dia 30 d’abril es van anar tancant progressivament 
les OT, a mesura que s’anaven implantant via telemàtica les solucions per a garantir 
la prestació dels serveis a la ciutadania d’aquells drets que els son essencials.

El primer que vàrem fer va ser establir torns de treball presencial mínims en les 
Oficines de Treball que ens permetessin, per una banda, garantir els serveis essen-
cials que els ciutadans requerien en aquells moments amb el mínim risc per als tre-
balladors i treballadores. En paral·lel, amb la intenció de tancar al públic Totalment 
les oficines de treball, vam posar en marxa un pla de suport remot a les oficines, 
que ens permetés evitar la presència no només dels treballadors i treballadores sinó 
també dels ciutadans i ciutadanes.

Concretament, la primera decisió presa fou la de tancar al públic totes les ofi-
cines amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones treballadores i el servei 
a la ciutadania.

Per fer possible la implantació del teletreball es va dissenyar un formulari que es 
pot complimentar on line a través de la web del SOC per tal de poder efectuar l’alta 
com a demandant d’ocupació. Cal tenir present que inicialment aquest tràmit era un  
requisit indispensable que l’Estat exigia per a la tramitació de les prestacions, i  
un filtre que el SEPE no va poder aixecar fins a mitjans del mes d’abril.

Una dada que demostra l’abast de la importància d’activar aquest formulari són 
les més de 315.244 persones han pogut emplenar formularis telemàtics d’inscripció 
com a demandant d’ocupació des del passat 23 de març i fins al 25 de juny.

Paral·lelament es va habilitar el telèfon 900 800 046 en un format de centraleta 
molt innovador, que ens va permetre tancar Totalment les oficines de treball i tripli-
car el personal del SOC disponible per atendre a la ciutadania des de casa seva. En-
tre el 30 de març i el 25 de juny, aquest telèfon (que funciona de dilluns a divendres 
feiners entre 8h i 14h ha atès 526.532 trucades. La majoria (83%) han tingut relació 
amb la inscripció com a demandants d’ocupació i la resta (17%) amb la Renda Ga-
rantida de Ciutadania. El 95% de les trucades són ateses en menys d’un minut d’es-
pera pels operadors del SOC.

Aquesta ha estat una iniciativa pionera tant a nivell de Catalunya com a nivell 
estatal i ha estat replicada posteriorment per altres departaments, per altres admi-
nistracions territorials i pel mateix SEPE.

En el mateix moment es realitzaren les tasques oportunes per a possibilitat que 
els treballadors i treballadores de les oficines de treball poguessin accedir a les apli-
cacions de gestió a través d’internet, cosa que fins aleshores no era possible, atès que 
exigia presencialitat. Aquest fet va permetre teletreballar a més persones.

En resum, el Pla de suport remot a les Oficines de Treball que es va posar en 
marxa a partir del 16 de març de 2020 ha permès oferir els serveis del SOC online, 
amb el personal teletreballant des de les seves llars amb un grau elevat de qualitat i 
efectivitat garantint els drets dels ciutadans i ciutadanes en uns moments molt com-
plexos i evitant, el que era molt important, riscos de salut i la propagació de la Co-
vid-19. Les mesures més rellevants varen ser:

Aquest Pla va consistir en el següent:
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a) Dotar progressivament d’estacions de treball portàtils al personal del SOC que 
presta serveis a les OT des de la seva llar. A 18 de maig de 2020, al SOC hi ha en 
Total 746 ordinadors amb sistema de VPN que permet el teletreball a les persones 
des del seu domicili.

b) Crear i habilitar un formulari per a la inscripció de la demanda on line.
c) Posar en marxa una centraleta d’atenció remota al servei de la ciutadania, amb 

un número de telèfon gratuït (900 800 046) que està funcionant de dilluns a diven-
dres en horari de 8 a 14 hores, i que és atès pels propis treballadors de les OT, des 
de les seves llars.

d) Fer la virtualització de l’eina de gestió que es fa servir a les OT: Sistema d’In-
termediació de les Comunitats Autònomes (SICAS), atès que, no era accessible via 
internet.

e) Reactivar la gestió de sol·licituds de renda garantida de ciutadania, en col·la-
boració amb la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i 
Autoempresa.

Finalment, en relació amb els serveis presencials, el SOC, juntament amb el De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies està disposant les mesures necessàries 
per a la tornada a les oficines de manera esglaonada i segura per a tot el personal. 
Així, es distribuiran els EPI’s necessaris per garantir les mesures higièniques que 
ha previst l’autoritat sanitària en coordinació estreta amb els serveis de prevenció 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com també es prendran 
mesures especials per garantir la seguretat i la neteja. El personal s’anirà incorpo-
rant paulatinament en la mesura que estiguin els EPI’s disponibles, i es farà segons 
el Pla per a la reincorporació progressiva als centres de treball del SOC i les mesures 
preventives per a la reincorporació als centres de treball i la represa dels serveis ha-
bituals. L’atenció al públic serà sempre amb cita prèvia, s’anul·laran les sales d’espe-
ra i espais comuns, en la mesura del possible, i es continuarà oferint els serveis via 
telèfon i on line.

Barcelona, 8 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el de Polítiques 
Digitals i Administració Pública amb relació al retorn dels seus 
treballadors a les oficines
314-08348/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08347/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de les 
oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a garantir la 
seguretat dels seus treballadors
314-08349/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08347/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació 
amb els municipis del Vallès Oriental per a planificar el retorn a les 
escoles i els instituts
314-08355/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08355/12, 314-
08357/12, 314-08358/12, 314-08360/12, 314-08361/12, 314-08365/12, 314-08366/12, 
314-08367/12 i 314-08368/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Des del Departament d’Educació es va posar a la disposició de la comunitat 
educativa el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la fi-
nalització dels curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i 
els estudis del curs 2020-21 elaborat seguint les indicacions del Procicat i la seva 
posterior modificació.

En el document s’hi detallen les indicacions per a cada etapa educativa inclosa el 
primer cicle d’educació infantil així com aspectes relacionats amb l’alumnat, el per-
sonal del centre (professorat, personal d’atenció educativa i personal d’administració 
i serveis), els espais i els grups, els protocols de neteja i desinfecció, els fluxos de 
circulació, les entrades i les sortides, la circulació dins del centre, l’ús del pati esco-
lar, el menjador, el transport escolar, el material didàctic i els horaris.

També us informo que des del Departament d’Educació s’han publicat «Les Ins-
truccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, el Pla d’ac-
tuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per 
Covid-19», que es pot consultar en el següent enllaç:

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-
6de670ab3c7a.pdf

Paral·lelament a la publicació d’aquests documents a la pàgina web del Depar-
tament d’Educació i al Portal de Centre, des dels Serveis Territorials d’Educació al 
Maresme - Vallès Oriental es van fer arribar aquests documents a tots els ajunta-
ments i a tots els centres educatius del territori. També es va fer una reunió telemà-

https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
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tica en la qual hi van participar representants dels Serveis Territorials, alcaldes/ses 
i regidors/es de tots els municipis.

Des dels Serveis Territorials d’Educació al Maresme - Vallès Oriental s’ha pla-
nificat un calendari de reunions amb els diferents ajuntaments del territori per tre-
ballar de manera coordinada.

Pel que fa als casals d’estiu, així com a la resta d’activitats d’educació en el lleu-
re que es fan en època de vacances escolars, des de la Direcció General de Joventut 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es van establir tot un seguit 
de mesures destinades a les entitats que organitzen i promouen activitats de lleure 
educatiu, implicant a ajuntaments i altres ens locals:

– Elaboració d’un document marc amb els criteris generals per a organitzar les 
activitats d’educació en el lleure de l’estiu de l’any 2020 en el context d’excepciona-
litat derivat de la pandèmia de la Covid-19. El document és resultat del treball con-
junt i de la coordinació entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb les entitats del sector, amb el vistiplau del Departament de Salut i del Procicat.

Com a document marc, estableix uns requisits mínims imprescindibles per a po-
der realitzar les activitats amb seguretat. En base a aquestes condicions establertes, 
posteriorment s’han elaborat uns protocols específics amb mesures concretes per al 
desenvolupament i l’organització particulars de cada tipus d’activitat d’educació en 
el lleure (casal de vacances, colònia, acampada...). Aquests documents estan a dispo-
sició de les entitats que organitzen activitats i de la ciutadania en general a la pàgina 
web estiuamblleure.cat.

– Aprovació d’un règim excepcional per a les activitats de lleure educatiu a tra-
vés de la Resolució TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s’adopten mesures ex-
traordinàries destinades a les activitats d’educació en el lleure en les que participen 
menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la Covid-19. A través d’aques-
ta Resolució, s’han aplicat varies mesures provisionals. En primer lloc, s’ha ampli-
at la ràtio mínima de persones dirigents per nombre de participants. En segon lloc, 
s’ha permès la possibilitat que les activitats amb pernoctació es pugin dur a terme 
en instal·lacions cedides per administracions públiques, com escoles, pavellons es-
portius, centres cívics o similars, les quals han de complir amb les condicions de 
seguretat establertes pel Procicat. En tercer lloc, s’ha permès a les instal·lacions ju-
venils habilitar espais complementaris temporals per tal d’adequar-se als requisits 
de distància establerts. Finalment, s’ha fet obligatòria la declaració responsable per 
part dels tutors o tutores legals on indiquin que coneixen el context de pandèmia 
i els riscos que pot comportar en l’activitat on participin els infants a càrrec. S’ha 
considerat essencial proporcionar seguretat jurídica als monitors i monitors respon-
sables d’aquestes activitats.

Des del Departament d’Educació, durant el procés de preinscripció i admissió, es 
va fer arribar als centres públics que hi van participar el següent material:

– Mampares
– Pantalles de protecció facial
– Capses de guants
– Capses de mascaretes quirúrgiques
– Gel hidroalcohòlic
Les quantitats d’aquests materials es van dimensionar en funció de les sol·licituds 

que els centres havien rebut els darrers cursos. El material es va distribuir a través 
d’una empresa de logística (Envialia) que ho va lliurar a cada centre. Per garantir 
que tothom ho rebia, en alguns territoris es van establir punts de recollida per asse-
gurar-ho i resoldre possibles incidències, ja que la distribució es va fer en un temps 
molt limitat i en unes circumstàncies excepcionals.

El dia 19 de maig, dia en què es va iniciar el procés de preinscripció presencial, 
tots els centres públics disposaven del material de seguretat.
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D’altra banda, en el cas dels centres concertats i privats és la titularitat del centre 
qui és responsable de garantir la seguretat dels seus treballadors. Així i tot, des del 
Departament d’Educació es va fer un increment de les despeses generals per poder 
garantir que aquests centres podien lliurar al seu personal el material de protecció 
necessari per al procés de preinscripció i matrícula.

Pel que fa a la reobertura dels centres i el retorn de l’alumnat a les aules, des del 
Departament d’Educació es facilitarà als centres públics el material de protecció i 
prevenció següent:

– Capses de mascaretes quirúrgiques
– Gel hidroalcohòlic
– Capses de guants
L’obertura dels centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació al Mares-

me - Vallès Oriental es va establir pel 8 de juny de 2020, coincidint amb l’entrada a 
la fase 2 del desconfinament.

Respecte a la reobertura de les escoles bressol, es van seguir les instruccions 
i les directrius que consten detallades en el Pla d’obertura de centres en fase 2 de 
desescalada i resta de documentació relacionada que consta publicada a la web del 
Departament d’Educació i al Portal de Centre.

Tota la documentació fa ser facilitada a les alcaldies corresponents, especificant 
que si es volien modificar els horaris d’obertura només calia que ho comuniques-
sin als Serveis Territorials. A més, des dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès 
Oriental es va fer una reunió telemàtica amb els representants dels Ajuntaments, en 
alguns casos alcaldes i alcaldesses i en d’altres regidors i regidores. Igualment, es 
van donar directrius sobre l’obertura de menjadors escolars a les escoles bressol i 
sobre la possibilitat de modificació dels horaris inicialment fixats entre les nou del 
matí i l’una del migdia.

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius 
donades als municipis del Vallès Oriental amb relació al retorn als 
centres escolars i els casals d’estiu
314-08357/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08355/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
una anàlisi col·lectiva i corresponsable de l’acabament del curs 
escolar mitjançant una taula de concertació amb els municipis del 
Vallès Oriental
314-08358/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08355/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equips de 
protecció individual enviats als centres educatius del Vallès Oriental 
per a la realització de la preinscripció presencial
314-08360/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08355/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de 
reobertura dels centres escolars del Vallès Oriental
314-08361/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08355/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a la reunió del conseller d’Educació amb el Consell Escolar de 
Catalunya
314-08362/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08362/12 us in-
formo del següent:
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El Ple del Consell Escolar de Catalunya a través de la seva comissió permanent 
es va reunir amb el conseller d’Educació el dia 19 de juny de 2020.

Prèviament, el dia 2d’abril s’havia reunit amb el conseller d’Educació i el presi-
dent de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes perquè els ens locals del Vallès Oriental puguin afrontar els 
costos de la reobertura dels centres escolars
314-08365/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08355/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb 
els ajuntaments del Vallès Oriental per a la reobertura de les llars 
d’infants
314-08366/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08355/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directius 
donades als ajuntaments del Vallès Oriental per a reobrir les llars 
d’infants
314-08367/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08355/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics que destinarà als ajuntaments del Vallès Oriental perquè 
puguin afrontar els costos de la desinfecció de les llars d’infants
314-08368/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08355/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’estímul de 
l’economia local previst per a afrontar els efectes de l’atur derivat de 
la crisi per la Covid-19
314-08369/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08369/12.

Pel que fa al SOC, el capítol II del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesu-
res urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, 
contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19, està dedicat a la mesura d’ajuts 
directes per al finançament dels plans de reactivació socioeconòmica Covid-19 en 
l’àmbit de l’ocupació. Aquests instruments de planificació recolliran les actuacions 
necessàries i urgents en l’àmbit socioeconòmic local, amb la finalitat de pal·liar les 
afectacions produïdes per la crisis de la Covid 19. En aquests moments, estem a punt 
de dictar els atorgaments de l’esmentada mesura.

En aquest enllaç es troba la informació sobre els ajuts directes per al finança-
ment dels «Plans de reactivació socioeconòmica en l’àmbit d’ocupació:

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/
Pla-de-reactivacio/Plans-reactivacio-socioeconomica-en-lambit-docupacio.jpg

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del 
sector de les fires d’atraccions
314-08377/12

Proponent: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08377/12 us in-
formo del següent:

El passat 14 de juliol, la Direcció General de Comerç (DGC), del Departament 
d’Empresa i Coneixement, va mantenir una reunió amb les entitats representatives 
dels firaires, durant la qual, es va acordar que s’analitzarà el seu Pla Sectorial, i es 
traslladarà al Procicat.

Aquest col·lectiu ha presentat una sol·licitud de subvenció en nom del Gremi, tal 
i com es va acordar en la reunió mantinguda amb la DGC, ja que el Govern és ple-
nament conscient de les dificultats que pateix aquest sector a causa de la situació 
provocada per la pandèmia de la Covid-19.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a donar suport a la campanya de la fruita d’enguany i 
garantir-ne la mà d’obra suficient
314-08398/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08398/12 juntament amb les: 314-08411/12, 314-08412/12, 314-08413/12 
i 314-08414/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La situació epidemiològica que ha generat una crisi sanitària com a conseqüèn-
cia de la Covid-19 ha obligat a adoptar mesures de salut pública que han alterat la 
normalitat les relacions socials, econòmiques i productives, també en l’àmbit agrari 
i industrial-agrari.

En un context de pandèmia i d’emergència sanitària, ha calgut garantir la deguda 
protecció de la salut de totes les persones que intervenen en el sistema de producció, 
manipulació i transport de la matèria primera i elaborada des de la finca a la agroin-
dústria. A la vegada, ha estat essencial garantir la producció en quantitat, qualitat i 
seguretat d’aliments a Catalunya de manera que s’assegurés el proveïment de la po-
blació i del conjunt de les indústries agràries que en depenen.
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Ja al mes de març, els ajuntaments del Baix Segre i el sector productiu en el seu 
conjunt estaven extraordinàriament preocupats per com podien fer la collita i la pos-
terior manipulació i expedició de la fruita en un context de pandèmia, més encara 
quan es decretà el confinament i la malaltia estava en el seu punt més àlgid.

La campanya de la fruita a Lleida demana la intervenció de 30.000 persones, 
moltes de les quals s’apleguen a les terres de Lleida temporalment i viuen en condi-
cions massa sovint precàries. Hi havia la temença que no hi hagués prou mà d’obra, 
que no es pogués desenvolupar la campanya, que la fruita quedés als arbres i que 
l’arribada de tanta gent suposés un risc per a la salut de veïns i veïnes.

Per a fer front a aquesta problemàtica, des de finals de març, amb la coordi-
nació de l’Oficina de la Delegació del Govern, es van articular un seguit de fò-
rums virtuals amb multiplicitat de trobades, amb representants del sector agrari des 
de les associacions patronals als sindicals, Afrucat, particularment, Sindicats com 
CCOO i UGT, Consells Comarcal, representants polítics i tècnics de les adminis-
tracions implicades, amb tots els alcaldes de la Vegueria i, principalment, amb els  
alcaldes del Baix Segre, per on comença la campanya, amb la intenció d’assolir  
els objectius fins ara explicitats. Es van identificar els possibles riscos i es dissenya-
ren les mesures per evitar-los, tot identificant els responsables de fer-les complir, 
ja fossin ajuntaments, pagesos, empreses, cooperatives, transportistes, temporers i 
manipuladors. Afrucat va preparar un protocol per a la campanya que va ser validat 
pel Departament de Salut.

A la vegada, des de la Delegació del Govern es van coordinar un seguit de troba-
des amb les direccions territorials de les diverses conselleries i amb diverses instàn-
cies del Govern per contribuir a l’Acord de Govern de 28 d’abril de 2020, pel qual 
s’impulsa la coordinació i el seguiment de la campanya agrària en el context de la 
pandèmia generada per la Covid-19.

Després d’haver-les treballat durant tres setmanes, el 29 d’abril en la Co-
missió per a la Campanya Agrària de la delegació territorial del Govern a Llei-
da, es van aprovar les «Recomanacions d’actuació davant el risc Covid 19 en 
activitats i empreses agràries» (https://govern.cat/govern/docs/2020/05/05/12/41/4b-
2c6bf2-5f59-4dc6-9130-2a8ecc8af7e0.pdf), que es va actualitzant en funció de 
l’evolució de les normes d’aplicació.

També, des del Departament de Salut, es van elaborar un seguit d’infografies ex-
plicatives de les mesures d’higiene i seguretat laboral, en diferents idiomes, que es 
van distribuir entre els empresaris a través de la Patronal, els sindicats agraris i els 
temporers.

El Departament de Salut, va supervisar també els diferents protocols que es van 
elaborar per la patronal AFRUCAT i alguns sindicats agraris.

Des del punt de vista sanitari
En el marc de la campanya agrària de recollida de la fruita, són moltes les perso-

nes que es desplacen als territori de la Regió Sanitària Lleida, en tractar-se de l’àrea 
més important de producció de fruita de Catalunya. Aquestes persones s’afegeixen 
a la població que hi resideix permanentment. La pandèmia per Covid-19 incrementa 
la complexitat de l’organització de la temporada de recollida de fruita i complica la 
problemàtica ja habitual de les campanyes agràries.

Actuacions dutes a terme:
1. S’ha portat a terme l’elaboració i difusió de recomanacions d’actuació davant 

el risc Covid-19 en activitats i empreses agràries
2. Coordinament amb els ajuntaments del Baix Segrià, que tenen més població 

nouvinguda, s’han assessorat en l’habilitació d’espais adequats per al confinament 
de contactes estrets que no poden realitzar correctament les condicions d’aïllament o  
no tenen domicili.

3. S’han treballat circuits per a la identificació de símptomes, derivació de casos 
al sistema sanitari, valoració social de la disposició d’aïllament, ubicació per a l’aï-

https://govern.cat/govern/docs/2020/05/05/12/41/4b2c6bf2-5f59-4dc6-9130-2a8ecc8af7e0.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/05/12/41/4b2c6bf2-5f59-4dc6-9130-2a8ecc8af7e0.pdf
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llament en domicili o aïllament municipal i seguiment de vigilància epidemiològi-
ca. Els circuits s’han explicat als diferents actors intervinents: empresaris (centrals i 
camp), empreses de treball temporal, treballadors...

4. S’ha elaborat documentació de recomanacions en diversos idiomes.
5. S’està organitzant un equip de 6 mediadores que treballaran de garantir que 

aquestes persones entenen i respecten totes les recomanacions de salut per evitar els 
contagis del Covid-19, entre d’altres, les mesures de distanciament social, les me-
sures d’higiene i el reconeixement de simptomatologia compatible. L’equip ha de 
conèixer els mecanismes de coordinació amb el sistema sanitari per evitar al màxim 
la propagació del Covid-19.

6. S’ha realitzat una acció intensiva de cerca activa de casos a persones nouvin-
gudes per la campanya de recollida de la fruita que viuen al carrer al casc històric 
de Lleida ciutat.

7. S’han realitzat dos sessions formatives per fomentar el treball coordinat entre 
els tècnics del SOC contractats per la campanya de la fruita.

8. S’han habilitat tres dispositius per a l’aïllament de les persones Covid-19 posi-
tiu o contactes estrets sense possibilitat de portar a terme un aïllament amb les con-
dicions higièniques adequades domicili.

− Un primer hotel amb 49 habitacions.
− Una casa de colònies amb 130 llits.
− Un segon hotel que va iniciar l’activitat a data d’1 de juliol.
9. S’ha fet un assessorament als treballadors dels tres dispositius per reforçar les 

mesures de protecció necessàries per evitar la transmissió de la malaltia.
10. S’han realitzat visites a empreses fructícoles i es planifica fer-ne algunes més, 

per supervisar i assessorar sobre les mesures de protecció enfront al Covid-19 que 
tenen instaurades.

Mesures per garantir mà d’obra suficient
Els empresaris agraris, pagesos, centrals fructícoles i cooperatives tenen els seus 

propis mecanismes per proveir-se de mà d’obra en les seves explotacions i serveis. 
Bé a través d’empreses de treball temporal, o a través de les borses de treball dels 
sindicats o bé són persones que fa anys que es desplacen al territori a treballar.

Des del Servei d’Ocupació de Catalunya es va organitzar, al principi de la Cam-
panya Agrària, una borsa de treball on podien apuntar-se aspirants a treballar en la 
recollida de la fruita, que va arribar a reunir prop de 2.000 persones.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ha treballat en qua-
tre àmbits en relació amb la campanya de la fruita d’enguany:

1. Serveis Socials: s’ha gestionat l’ampliació del Contracte Programa amb l’Ajun-
tament de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià per a la implementació de mesu-
res extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 
al llarg de 2020.

La part més important d’aquests ajuts, 428.000 euros, serviran per finançar 
l’allotjament de fins a 300 temporers i persones en situació de sensellarisme.

Concretament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 
amb aquesta finalitat 350.064 euros a la Paeria (229 places) i 77.760 euros al Consell 
Comarcal del Segrià (72 places).

El Contracte Programa és el principal instrument de relació entre el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies i els municipis i comarques de Catalunya 
per a l’impuls i el finançament dels serveis socials bàsics, proveïts pels ens locals. 
Atesa la situació de crisi provocada per l’emergència sanitària de la Covid-19, s’ha 
reforçat l’atenció primària de serveis socials per tal d’atendre les necessitats socials 
que se’n deriven.

A banda de l’atenció a les persones sense llar i temporers, el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies també ha incrementat els recursos per al Servei 
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d’Atenció Domiciliària, projectes de voluntariat i serveis d’atenció urgent a dones 
en situació de violència masclista i els seus fills i filles.

En total, l’ampliació del pressupost del Contracte Programa del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a fer front a les necessitats socials derivades 
de la Covid-19 són de 539.927 euros a la ciutat de Lleida i de 190.131 euros a la co-
marca del Segrià.

Pel que fa a la demarcació de Lleida, l’increment del Contracte Programa per als 
àmbits de sensellarisme, Serveis d’Atenció Domiciliària, projectes de voluntariat i 
serveis d’atenció urgent a dones en situació de violència masclista suposa un Total 
de 1.367.680 euros.

Així mateix, el passat 25 de juliol es va habilitar l’Hotel Ibis Torrefarrera, al Se-
grià, amb capacitat per 78 places, com a espai alternatiu per acollir persones –ma-
joritàriament treballadors i treballadores de la campanya de la fruita– positives de 
Covid-19 asimptomàtiques o amb simptomatologia lleu que no poden fer un correcte 
aïllament al seu domicili o allotjament.

2. Ocupació: el SOC va publicar la Resolució TSF/888/2020, de 6 d’abril, per la 
qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions per 
al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a 
Lleida.

Aquesta convocatòria té per objecte el foment de la contractació amb formació 
de persones desocupades, per a la gestió de les campanyes agràries, per tal de faci-
litar-los una experiència professional i una expertesa en el marc de la gestió de les 
campanyes agràries a Catalunya. Concretament, comporta la contractació per 4 me-
sos de 52 tècnics a la demarcació de Lleida de suport a la campanya per import de 
626.000,00€.

La convocatòria s’adreça a nou ajuntaments (Alcarràs, Torres de Segre, Bell-
lloc d’Urgell, Soses, Bellpuig, Artesa de Lleida, Lleida, Aitona i Seròs), els consells 
 comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, el Segrià i l’Urgell i les or-
ganitzacions empresarials i sindicals agràries A les persones contractades se’ls ha 
impartit una formació professionalitzadora en l’àmbit de la mediació, la intermedia-
ció, el suport i l’acolliment a les persones temporeres i sobre les recomanacions que 
cal tenir en compte per treballar en condicions en front la pandèmia així com sobre 
l’ús de materials de protecció.

Aquestes persones participen activament en la feina de seguiment de contagis 
Covid i dels seus contactes en les empreses fructícoles i en els municipis on està en 
marxa la Campanya Agrària, sota la coordinació conjunta del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i del Departament de Salut. S’han format equips constituïts pels tècnics i 
les tècniques del SOC i els mediadors de Salut sota la direcció de les Àrees d’Aten-
ció Primària.

Aquestes persones rebran una formació més específica sobre Covid i sobre com 
utilitzar els materials de protecció que puguin necessitar per a garantir les seves 
actuacions en els centres de confinament. La formació estarà coordinada pel SOC  
i Salut.

Així mateix, va crear una borsa de treball específica per a les campanyes agrà-
ries de temporada per tal que les persones interessades poguessin accedir a la infor-
mació relacionada amb les campanyes agràries de temporada.

Es van publicar en el portal Feina Activa les ofertes perquè les persones que s’in-
teressin a treballar a les campanyes agràries de Catalunya poguessin presentar la 
seva candidatura. Aquestes ofertes es van publicar, també, a la pàgina web del SOC 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-frui-
ta-2020 i es va fer difusió dels llocs de treball a través de les xarxes socials i de 
mailings a diferents institucions que es va realitzar des de l’Àrea de serveis a l’em-
presa del SOC:

− Col·legi de Gestors de Catalunya.

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-fruita-2020
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-fruita-2020
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− Col·legi de Graduats Socials de les quatre províncies.
− Col·legi d’Advocats de les quatre províncies.
− Oficines comarcals del Dep. d’Agricultura.
− Registre de Cooperatives del DTASF.
− Federació de Cooperatives.
Així mateix, des de l’Àrea d’Intermediació, es van enviar comunicacions a les 

persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania, informant-los de les ofer-
tes de feina per treballar a la campanya agrària.

Al mes de desembre de 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre el SOC 
i la Unió de pagesos per establir un programa d’orientació i formació en el sector agra-
ri que té una durada fins mitjans de novembre de 2020. https://serveiocupacio.gen-
cat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/ConveniSOC_UP_2019.pdf

Aquest programa d’orientació, formació i inserció laboral agrària és un projecte 
d’atenció personalitzada, adreçat a persones que cerquen una ocupació en el sector 
agrari, que persegueix que les persones beneficiàries disposin de les eines adequa-
des per la seva inserció sociolaboral, en l’entorn rural. El programa es desenvolupa-
rà a les demarcacions de Lleida, de Tarragona, de les Terres de l’Ebre, de Girona i 
de Barcelona.

3. Seguretat i Salut Laboral: l’Institut Català de Seguretat i Salut laboral té a 
disposició d’empresaris i treballadors un espai web dedicat a la millora de les con-
dicions de treball del sector. Es poden trobar documents informatius en diversos 
idiomes amb informació sobre els riscos i mesures preventives:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condi-
cions_treball/mesures_per_activitat/)

Els documents que s’hi poden trobar són:
– La recol·lecció de la fruita
– La manipulació i l’envasament de la fruita
– La verema
– Sector agrari
– Introducció al sector agrari
– Sinistralitat laboral
– Codi de bones pràctiques. Agents materials: riscos i mesures preventives
– Publicacions i estudis
– Normativa
– Organitzacions relacionades amb el sector
En l’actualitat s’està treballant en un document informatiu i de recomanacions 

pels pastors.
A més a més, els anys 2017, 2018 i 2019 (actualment està en tràmit la del 2020) 

el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha concedit a l’entitat Unió de 
Pagesos de Catalunya, una subvenció exclosa de concurrència, de 22.700 euros, per 
a la realització de l’anàlisi integral de la sinistralitat laboral en el sector agrari. L’ob-
jectiu és conèixer i reduir la sinistralitat laboral al sector agrari mitjançant accions 
actives de sensibilització, tant a autònoms com a treballadors agraris, d’àmbit terri-
torial, a tot Catalunya.

Així mateix, es van dur a terme una sèrie d’accions formatives en col·labora-
ció amb l’ICSSL on es van presentar les dades de sinistralitat recollides del sector, 
l’anàlisi dels principals riscos i de les mesures preventives incloent exemples pràc-
tics amb maquinària in situ, així com propostes de futur per reduir els accidents.

4. Inspecció de Treball: com cada any, la Inspecció de Treball planifica la cam-
panya de la fruita, que s’organitza en visites inspectores des del mes de maig fins 
al setembre, per vigilar el compliment de la normativa laboral, de seguretat i salut 
laboral i d’estrangeria durant aquest període. Aquest any, a més, s’han fet compro-
vacions en el marc del RDL 13/2020, de 7 d’abril, norma que permet la comptabi-
lització de determinades prestacions de Seguretat Social amb la realització de la 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/ConveniSOC_UP_2019.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/ConveniSOC_UP_2019.pdf
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_activitat/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_activitat/
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feina agrari, així com regles especials en matèria de treball d’estrangers, i mesures 
de prevenció adients davant del Covid-19.

A més d’aquestes actuacions planificades, s’actua en totes les denúncies presen-
tades.

Les sortides s’organitzen per equips de dos actuants, amb la col·laboració de les 
forces i cossos de seguretat i, si escau, del Ministeri Fiscal.

La Inspecció de Treball també ha estat en contacte permanent amb ajuntament 
i sindicats. Sempre hem sol·licitat que davant el coneixement d`alguna situació d’ir-
regularitat laboral en aquestes campanyes, on la Inspecció pot actuar, ens ho comu-
niquin l’abans possible.

Als efectes de poder identificar als estrangers sense papers en els llocs de treball, 
enguany, la Inspecció de Treball està en contacte amb la regidoria d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Lleida, responsable dels allotjaments, i a través d’ella ens hem po-
sat en contacte amb la persona responsable de l’IMO i amb la persona encarregada 
de la coordinació, que es la que cada dia es troba en les instal·lacions per garantir 
un control de les persones que utilitzen els allotjaments facilitats per l’Ajuntament 
de Lleida.

Els temporers només poden ocupar les citades instal·lacions un període de 10 
dies. Actualment, segons ens han informat, estan ocupant aquestes instal·lacions 
unes 200 persones.

Els temporers encara que tinguin papers i contracte van a aquestes instal·lacions 
ja que són gratuïtes, encara que l’empresari els hi ofereixi allotjament, degut a que 
suposa un descompte del 10% del salari. El que fan quan surten d’allà no ho saben.

Actualment la Inspecció Territorial de Lleida està fent visites i comprovacions, 
a les diferents instal·lacions, així com a empreses agrícoles i ETT’s que actuen com 
a intermediàries.

En relació a la Taula de Coordinació Institucional es va posar en funcionament 
des de la Delegació del Govern de Lleida amb la presència representants de la pa-
tronal del sector (Afrucat, federació de cooperatives), Sindicats agraris (Unió de 
pagesos, JARC i ASAJA), Sindicats (CCOO i UGT) consells comarcals, capitals 
de  comarca, ajuntaments del Baix Segrià i de Lleida, Diputació, Subdelegació del 
Govern i Departaments de la Generalitat, i que ha de vetllar pel millor desenvolu-
pament de la campanya agrària 2020. Els treballs de la Taula s’han centrat en con-
sensuar les mesures de prevenció del Covid en la campanya per part d’ajuntaments 
i empreses del sector, i que finalment va aprovar el Govern.

En relació a la detecció infrahabitatge cal tenir en compte que la Secreta-
ria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania finança al Consell Comarcal del Segrià 
en 7.000 € per a l’Oficina Única d’Atenció a Temporers. També finança el Consell 
Comarcal del Segrià en 47.274,6 euros per a la contractació de 3 tècniques que du-
rant l’estiu estan dedicades exclusivament a l’atenció als temporers: tècnica d’acolli-
da i tècnica de polítiques migratòries del Segrià i la tècnica de polítiques migratòries 
a Alcarràs que durant l’estiu porta la gestió de l’allotjament municipal.

Sobre les places dels allotjaments privats estan totes cobertes. Alguns dels allot-
jaments públics aquest 2020 s’han hagut de destinar a espais reservats per a pos-
sibles positius o contactes de Covid. El 2019 es va preveure la creació d’un equip 
tècnic permanent de coordinació de campanya, que hauria de vetllar, entre altres, 
per la disponibilitat de places suficients. No va ser possible la seva creació perquè la 
Diputació de Lleida, que l’hauria finançat, estava en procés de constitució després 
de les eleccions municipals. Aquest any, el pressupost de la Diputació per la cam-
panya de la fruita, s’ha hagut de destinar a sufragar els costos que ha suposat als 
ajuntaments les mesures de prevenció Covid i aïllament de casos. Així també, s’han 
instal·lat mòduls itinerants en alguns municipis (Granja d’Escarp, etc) com a espai 
d’aïllament de possibles contagis.
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D’altra banda, el document «Recomanacions d’actuació davant el risc Covid 19 
en activitats i empreses agràries», en el seu apartat 3 es disposa que:

Recomanacions comunes per albergs i per cases particulars
– Abans de l’ocupació de l’habitatge o habitació el propietari s’encarregarà de la 

neteja i de la desinfecció.
– Es retiraran, sempre que sigui possible, els objectes que presentin dificultats 

per a la seva neteja (aplicar la política de taula neta).
– En els allotjaments, la distribució dels llocs de descans, taules per menjar, llits, 

etc. ha de tenir una distància de 2 metres en tot moment.
– En albergs, s’evitarà fer ús de zones comunes, excepte de la zona d’accés als 

habitatges (entrada, escala i ascensor).
– Cada habitatge ha de disposar de serveis higiènics amb WC, rentamans i dutxa, 

aigua freda i calenta, cuina, safareig / rentadora, tovalloles i roba de llit d’ús indivi-
dual i habitacions amb ventilació.

– El propietari garantirà la dotació de sabó per a les mans, detergent per a la roba 
i estris i productes per a la neteja i desinfecció.

– S’informarà expressament als seus ocupants sobre:
• Les mesures de ventilació de l’habitatge.
• Sobre els hàbits d’higiene personal.
• Els productes de neteja necessaris per a les desinfeccions. S’informarà que la 

neteja amb aigua i detergents i l’ús de productes desinfectants comuns hauria de ser 
suficient per a la neteja i desinfecció preventiva. El hipoclorit de sodi (contingut en 
el lleixiu domèstica) i l’etanol es consideren eficaços. Cal fer especial èmfasi en la 
neteja del mobiliari i de les parts d’estructures que amb més freqüència contacten 
amb les mans (per exemple, els poms de les portes, seients, taules, estris, serveis 
higiènics, etc.)

• Sobre la correcta manipulació dels aliments i higiene de la zona de la cuina 
(la manipulació poc higiènica dels aliments pot afavorir la transmissió de virus en 
especial a partir de la transmissió de la mans, estris i superfícies de manipulació i 
vaixella incorrectament higienitzats):

° La cuina i les superfícies de preparació i consum dels aliments s’han de man-
tenir neta i desinfectada.

° La vaixella i estris de cuina es rentaran i desinfectaran amb aigua calenta a 
més de 60ºC o amb una solució desinfectant o lleixiu (barrejar 20 ml de lleixiu a  
1 l. d’aigua).

° La manipulació i conservació dels aliments es farà seguint la bones pràctiques 
de manipulació (vegeu annex 3 Normes bàsiques de manipulació ACSA, higienitza-
ció de fruites i verdures).

° Si s’ingereixen begudes o aliments, no compartir ampolles, coberts ni recipi-
ents i abans del seu consum s’han de rentar les mans.

° Els aliments que requereixin refrigeració es mantindran a una temperatura in-
ferior a 5ºC.

° Augmentar la retirada de deixalles. Evitar contacte manual amb els mateixos. 
Els cubells de brossa preferentment s’activaran mitjançant pedal i tindran tapa.

• S’informarà sobre les mesures preventives recomanades per quan una persona 
arribi a l’allotjament després de la feina:

° Treure’s les sabates abans de creuar la porta, ficar-les dins d’una caixa de cartró.
° Sense tocar res, rentar-se les mans (es pot aprofitar per rentar també les claus).
° Treure’s la roba, posar-la directament a la rentadora o guardar-la en una bossa 

de plàstic i rentar-se les mans.
° Dutxa complerta.
° Netejar el telèfon mòbil, les ulleres, amb aigua i sabó o alcohol.
– Es col·locarà cartells i instruccions en relació al Covid-19 en diferents idiomes, 

incloent els mitjans de contacte amb el servei públic de salut.
Fascicle setè
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El mateix protocol estableix unes obligacions pels ajuntaments, que han reservat 
espais per aïllar treballadors simptomàtics i els seus contactes, en cas que no es pu-
gui garantir el seu aïllament domiciliari.

L’Ajuntament de Lleida ofereix allotjament en dos pavellons a les persones que 
han arribat a la ciutat amb la intenció de treballar a la campanya (persones que es 
troben en situacions laborals i administratives diverses). L’organització de l’espai; 
hamaques, taules menjador per torns, etc. garanteix la seva seguretat.

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania ha facilitat la traducció de di-
ferents materials de salut a l’àrab, fula i romanès.

Les mesures de mobilitat han estat molt condicionades a les mesures adoptades 
durant l’Estat d’alarma.

En el document de «Recomanacions d’actuació davant el risc Covid 19 en acti-
vitats i empreses agràries» hi havia un apartat específic que feia referència a la mo-
bilitat dels treballadors i que s’ha anat actualitzant segons les indicacions del BOE.

Durant aquests dies de confinament més estricte, des del Govern de la Genera-
litat es van reforçar les línies de transport segons les demandes de mobilitat dels 
temporers.

A més, per tal de garantir una mobilitat segura i adequada per als temporers, 
mitjançant el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complemen-
tàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat 
per fer front a la Covid-19, es van establir unes mesures específiques en matèria de 
mobilitat per a la campanya agrària.

Concretament a l’article 38 del Decret Llei esmentat es preveu que el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat podia adoptar les mesures adients per incorporar 
a la xarxa de serveis regulars de transport de viatgers per carretera les expedicions 
necessàries per atendre els recorreguts que li siguin requerits mitjançant els me-
canismes de coordinació territorial ja existents en els àmbits de les corresponents 
delegacions territorials del Govern per fer possible el trasllat dels treballadors que 
intervenen en les campanyes agràries.

Així mateix, es preveia que els serveis havien de respectar les condicions esta-
blertes en cada fase de la situació d’emergència sanitària actual respecte a l’ocupació 
màxima de la capacitat del vehicle i sobre la distància de separació entre els viatger 
que estiguessin en cada moment vigents.

En aplicació d’aquesta regulació es van reforçar algunes expedicions de serveis 
de transport a la demarcació de Lleida de forma que s’han atès les peticions que han 
estat formulades a aquest respecte des del sector agrari.

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
la Resolució 346/XII, sobre la gestió i la planificació públiques de 
l’acollida de temporers de la fruita
314-08411/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08398/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
l’allotjament dels treballadors temporers durant la campanya de la 
recollida de la fruita d’enguany
314-08412/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08398/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures i els 
protocols adoptats per a garantir la seguretat laboral i protegir la 
salut dels treballadors del camp
314-08413/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08398/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir la mobilitat dels treballadors del camp amb 
seguretat, higiene i profilaxi
314-08414/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08398/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tall mínim 
poblacional establert per a la selecció dels ajuntaments que es 
poden acollir als plans de reactivació socioeconòmica per la Covid-19 
del Decret llei 16/2020, de mesures urgents complementàries en 
matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per a fer front a la Covid-19
314-08415/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08415/12 juntament amb les: 314-08416/12, 314-08417/12, 314-08418/12, 
314-08419/12, 314-08420/12, 314-08421/12 i 314-08422/12.
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

L’annex del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complemen-
tàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat 
per fer front a la Covid-19, estableix la distribució territorial d’Ajuntaments i Con-
sells Comarcals que poden ser beneficiaris de la mesura, recollida al capítol II del 
següent enllaç:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf
Al preàmbul del Decret llei es recull la justificació de la selecció d’ens locals que 

poden participar en la mesura: «Així, el capítol II preveu uns ajuts destinats al fi-
nançament per a l’elaboració i l’execució dels plans de reactivació socioeconòmica 
Covid-19 de les entitats locals. Aquesta línia va Totalment alineada amb la mesura 
9 del Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya. 
Amb aquesta mesura es regulen, per una banda, uns ajuts econòmics per contractar 
personal tècnic per part dels ens locals, que han d’impulsar els plans de reactivació, 
amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de la Covid-19 en 
els seus respectius àmbits territorials a Catalunya. I, per una altra banda, també es 
preveuen ajudes destinades a la contractació d’un servei de consultoria i assistència 
tècnica per a l’elaboració d’aquests plans de reactivació socioeconòmica Covid-19.

Aquests ajuts s’adrecen als ajuntaments i als consells comarcals que consten en 
l’annex d’aquest Decret llei que, d’acord amb les darreres dades publicades a l’Ides-
cat, han estat definits en funció de la població dels municipis i garantint la cobertu-
ra de tot el territori. S’ha fet un tall en municipis amb un mínim nombre d’habitants 
perquè es considera necessari un mínim de densitat de població que es correspon 
amb una capacitat econòmica i organitzativa suficientment acreditada dels ajun-
taments que els gestionen per poder elaborar i executar els plans, que és l’objectiu 
primordial de la mesura. També es dona l’opció de participar els consells comarcals 
perquè d’aquesta forma es garanteix que aquesta mesura arriba a tot el territori i 
es continua mantenint un gruix suficient de població perquè l’activitat planificadora 
tingui eficàcia, cobrint mitjançant els consells comarcals tots aquells municipis de 
Catalunya amb menys densitat de població.»

Cal indicar el model de concertació territorial de les polítiques d’ocupació reco-
llit a la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i desenvolupat al Decret 48/2020, de 24 de març, 
de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupa-
ció i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la concertació terri-
torial, estableix com a àmbit territorial de referència la comarca, si bé estableix que 
també en pot concertar directament amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
els municipis de més de 50.000 habitants.

Per tot això, qualsevol municipi queda cobert amb la participació dels Consell 
Comarcals com a subjectes destinataris d’aquesta mesura del capítol II.

Ha estat molt important posar en marxa aquesta mesura el més aviat possible i 
per afavorir la diagnosi i la planificació de la resta de mesures d’activació en el ter-
ritori. Per això, un cop publicada la convocatòria es va enviar un correu electrònic 
personalitzat a cadascuna de les entitats locals potencials, amb l’enllaç d’EACAT al 
formulari web de sol·licituds. I també es van fer vídeo-reunions explicatives i ins-
truccions específiques de presentació, més enllà de les especificacions detallades a 
l’article 7 del Decret llei, per afavorir la ràpida i correcta presentació de sol·licituds 
per part de les entitats, i que també es van enviar directament per correu electrònic.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf
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Totes les entitats locals han presentat sol·licitud en termini, complint amb els 
condicionants tècnics de l’eina de tramitació obligatòria de subvencions: TAIS, per 
tal de garantir traçabilitat i transparència en tot moment.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els 
criteris de selecció dels ajuntaments que es poden acollir als plans 
de reactivació socioeconòmica per la Covid-19 no tenen en compte 
factors com la població activa dels municipis
314-08416/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08415/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els 
criteris de selecció dels ajuntaments que es poden acollir als plans 
de reactivació socioeconòmica per la Covid-19 no tenen en compte 
factors com la taxa
314-08417/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08415/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel 
qual Montcada i Reixac no es pot acollir als plans de reactivació 
socioeconòmica per la Covid-19
314-08418/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08415/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació 
establerta amb els ajuntaments i els consells comarcals per a 
comunicar-los la possibilitat d’acollir-se als plans de reactivació 
socioeconòmica per la Covid-19
314-08419/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08415/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini establert 
perquè els ajuntaments es puguin acollir al plans de reactivació 
socioeconòmica per la Covid-19 en l’àmbit de l’ocupació
314-08420/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08415/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el Decret llei 16/2020, de mesures urgents complementàries en 
matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per a fer front a la Covid-19, no estableix el mecanisme per 
a la sol·licitud dels ajuts directes per al finançament en l’àmbit de 
l’ocupació
314-08421/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08415/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals els municipis de menys de cinquanta mil habitants no es poden 
acollir als ajuts directes per al finançament dels plans de reactivació 
socioeconòmica per la Covid-19 en l’àmbit de l’ocupació
314-08422/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08415/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les discriminacions 
patides pels temporers que són a Lleida per a la campanya de la 
fruita
314-08423/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, juntament amb dos altres diputats del 

GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08423/12 i 314-
08424/12 us informo del següent:

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

Efectivament, la negació de l’accés a un servei públic o comercial per raons d’ori-
gen o identitat constitueix un delicte que es veu agreujat quan, com en el cas que ens 
ocupa, es tracta d’una necessitat bàsica com l’allotjament. Es tractaria, per tant, d’un 
cas de racisme inacceptable i perseguible.

Coneixedors d’aquesta denúncia feta pública per entitats de drets humans de 
Lleida, l’Oficina de Drets Civils i Polítics (ODCiP) s’hi va posar en contacte per 
interessar-se per la situació i recordar-los que tenien la possibilitat d’interposar una 
denúncia als jutjats ordinaris o davant l’Agència Catalana de Consum (ACC). A data 
d’avui, no obstant, no ens conta que s’hagi fet ni una cosa ni l’altra. L’ACC no ha re-
but cap consulta, queixa, reclamació o denúncia sobre aquest tema.

Des de l’ODCiP es té constància que, gràcies a les gestions de la Paeria amb 
 Keita Baldé i els hotelers de la ciutat de Lleida, finalment es va allotjar a 80 tempo-
rers durant 15 dies en alguns dels establiments de la ciutat.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
correcció i de sanció dels hotelers i llogaters de Lleida per les 
actituds racistes envers els temporers que s’hi han d’allotjar
314-08424/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, juntament amb dos altres diputats del 

GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08423/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a ajudar les corporacions locals en la construcció o 
la reforma d’allotjaments per als treballadors de la campanya de la 
fruita
314-08425/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, juntament amb dos altres diputats del 

GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08425/12 juntament amb les: 314-08426/12, 314-08427/12, 314-08428/12, 
314-08429/12 i 314-08430/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La pandèmia de la Covid-19 ha fet que aquesta sigui una campanya excepcional. 
Des de l’inici de la mateixa, des del Govern de la Generalitat, amb la col·laboració 
dels municipis més agraris del Segrià, s’han destinat tots els esforços a estar el mà-
xim de preparats per si apareixia algun brot de Covid entre la població temporera. 
Per aquest motiu, es va elaborar un document de «Recomanacions d’actuació da-
vant el risc Covid 19 en activitats i empreses agràries» (https://govern.cat/govern/
docs/2020/05/05/12/41/4b2c6bf2-5f59-4dc6-9130-2a8ecc8af7e0.pdf) que establia 
les mesures d’higiene en el treball, el trasllat dels treballadors, les condicions dels 
allotjaments i els espais d’aïllament.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ha treballat en qua-
tre àmbits en relació amb la campanya de la fruita d’enguany:

1. Serveis Socials: s’ha gestionat l’ampliació del Contracte Programa amb l’Ajun-
tament de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià per a la implementació de mesu-
res extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 
al llarg de 2020.

La part més important d’aquests ajuts, 428.000 euros, serviran per finançar 
l’allotjament de fins a 300 temporers i persones en situació de sensellarisme.

Concretament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 
amb aquesta finalitat 350.064 euros a la Paeria (229 places) i 77.760 euros al Consell 
Comarcal del Segrià (72 places).

El Contracte Programa és el principal instrument de relació entre el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies i els municipis i comarques de Catalunya 
per a l’impuls i el finançament dels serveis socials bàsics, proveïts pels ens locals. 
Atesa la situació de crisi provocada per l’emergència sanitària de la Covid-19, s’ha 
reforçat l’atenció primària de serveis socials per tal d’atendre les necessitats socials 
que se’n deriven.

A banda de l’atenció a les persones sense llar i temporers, el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies també ha incrementat els recursos per al Servei 
d’Atenció Domiciliària, projectes de voluntariat i serveis d’atenció urgent a dones 
en situació de violència masclista i els seus fills i filles.

En Total, l’ampliació del pressupost del Contracte Programa del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a fer front a les necessitats socials derivades 
de la Covid-19 són de 539.927 euros a la ciutat de Lleida i de 190.131 euros a la co-
marca del Segrià.
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Pel que fa a la demarcació de Lleida, l’increment del Contracte Programa per als 
àmbits de sensellarisme, Serveis d’Atenció Domiciliària, projectes de voluntariat i 
serveis d’atenció urgent a dones en situació de violència masclista suposa un Total 
de 1.367.680 euros.

Així mateix, el passat 25 de juliol es va habilitar l’Hotel Ibis Torrefarrera, al Se-
grià, amb capacitat per 78 places, com a espai alternatiu per acollir persones –ma-
joritàriament treballadors i treballadores de la campanya de la fruita– positives de 
Covid-19 asimptomàtiques o amb simptomatologia lleu que no poden fer un correcte 
aïllament al seu domicili o allotjament.

2. Ocupació: El SOC va publicar la Resolució TSF/888/2020, de 6 d’abril, per la 
qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions per 
al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a 
Lleida.

Aquesta convocatòria té per objecte el foment de la contractació amb formació 
de persones desocupades, per a la gestió de les campanyes agràries, per tal de faci-
litar-los una experiència professional i una expertesa en el marc de la gestió de les 
campanyes agràries a Catalunya. Concretament, comporta la contractació per 4 me-
sos de 52 tècnics a la demarcació de Lleida de suport a la campanya per import de 
626.000,00€.

La convocatòria s’adreça a nou ajuntaments (Alcarràs, Torres de Segre, Bell-lloc 
d’Urgell, Soses, Bellpuig, Artesa de Lleida, Lleida, Aitona i Seròs), els consells co-
marcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, el Segrià i l’Urgell i les orga-
nitzacions empresarials i sindicals agràries A les persones contractades se’ls ha im-
partit una formació professionalitzadora en l’àmbit de la mediació, la intermediació, 
el suport i l’acolliment a les persones temporeres i sobre les recomanacions que cal 
tenir en compte per treballar en condicions en front la pandèmia així com sobre l’ús 
de materials de protecció.

Aquestes persones participen activament en la feina de seguiment de contagis 
Covid i dels seus contactes en les empreses fructícoles i en els municipis on està en 
marxa la Campanya Agrària, sota la coordinació conjunta del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i del Departament de Salut. S’han format equips constituïts pels tècnics i 
les tècniques del SOC i els mediadors de Salut sota la direcció de les Àrees d’Aten-
ció Primària.

Aquestes persones rebran una formació més específica sobre Covid i sobre com 
utilitzar els materials de protecció que puguin necessitar per a garantir les seves 
actuacions en els centres de confinament. La formació estarà coordinada pel SOC  
i Salut.

Així mateix, va crear una borsa de treball específica per a les campanyes agrà-
ries de temporada per tal que les persones interessades poguessin accedir a la infor-
mació relacionada amb les campanyes agràries de temporada.

Es van publicar en el portal Feina Activa les ofertes perquè les persones que s’in-
teressin a treballar a les campanyes agràries de Catalunya poguessin presentar la 
seva candidatura. Aquestes ofertes es van publicar, també, a la pàgina web del SOC 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-frui-
ta-2020 i es va fer difusió dels llocs de treball a través de les xarxes socials i de 
mailings a diferents institucions que es va realitzar des de l’Àrea de serveis a l’em-
presa del SOC:

– Col·legi de Gestors de Catalunya.
– Col·legi de Graduats Socials de les quatre províncies.
– Col·legi d’Advocats de les quatre províncies.
– Oficines comarcals del Dep. d’Agricultura.
– Registre de Cooperatives del DTASF.
– Federació de Cooperatives.

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-fruita-2020
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-fruita-2020
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Així mateix, des de l’Àrea d’Intermediació, es van enviar comunicacions a les 
persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania, informant-los de les 
ofertes de feina per treballar a la campanya agrària.

Al mes de desembre de 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre el  
SOC i la Unió de pagesos per establir un programa d’orientació i formació en  
el sector agrari que té una durada fins mitjans de novembre de 2020. https://servei-
ocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/ConveniSOC_
UP_2019.pdf

Aquest programa d’orientació, formació i inserció laboral agrària és un projecte 
d’atenció personalitzada, adreçat a persones que cerquen una ocupació en el sector 
agrari, que persegueix que les persones beneficiàries disposin de les eines adequa-
des per la seva inserció sociolaboral, en l’entorn rural. El programa es desenvolu-
parà a les demarcacions de Lleida, de Tarragona, de les Terres de l’Ebre, de Girona  
i de Barcelona.

3. Seguretat i Salut Laboral: l’Institut Català de Seguretat i Salut laboral té a 
disposició d’empresaris i treballadors un espai web dedicat a la millora de les con-
dicions de treball del sector. Es poden trobar documents informatius en diversos 
idiomes amb informació sobre els riscos i mesures preventives:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condi-
cions_treball/mesures_per_activitat/)

Els documents que s’hi poden trobar són:
– La recol·lecció de la fruita
– La manipulació i l’envasament de la fruita
– La verema
– Sector agrari
– Introducció al sector agrari
– Sinistralitat laboral
– Codi de bones pràctiques. Agents materials: riscos i mesures preventives
– Publicacions i estudis
– Normativa
– Organitzacions relacionades amb el sector
A l’actualitat s’està treballant en un document informatiu i de recomanacions 

pels pastors.
A més a més, els anys 2017, 2018 i 2019 (actualment està en tràmit la del 2020) 

el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha concedit a l’entitat Unió de 
Pagesos de Catalunya, una subvenció exclosa de concurrència, de 22.700 euros, per 
a la realització de l’anàlisi integral de la sinistralitat laboral en el sector agrari. L’ob-
jectiu és conèixer i reduir la sinistralitat laboral al sector agrari mitjançant accions 
actives de sensibilització, tant a autònoms com a treballadors agraris, d’àmbit terri-
torial, a tot Catalunya.

Així mateix, es van dur a terme una sèrie d’accions formatives en col·labora-
ció amb l’ICSSL on es van presentar les dades de sinistralitat recollides del sector, 
l’anàlisi dels principals riscos i de les mesures preventives incloent exemples pràc-
tics amb maquinària in situ, així com propostes de futur per reduir els accidents.

4. Inspecció de Treball: com cada any, la Inspecció de Treball planifica la cam-
panya de la fruita, que s’organitza en visites inspectores des del mes de maig fins 
al setembre, per vigilar el compliment de la normativa laboral, de seguretat i salut 
laboral i d’estrangeria durant aquest període. Aquest any, a més, s’han fet compro-
vacions en el marc del RDL 13/2020, de 7 d’abril, norma que permet la comptabi-
lització de determinades prestacions de Seguretat Social amb la realització de la 
feina agrari, així com regles especials en matèria de treball d’estrangers, i mesures 
de prevenció adients davant del Covid-19.

A més d’aquestes actuacions planificades, s’actua en totes les denúncies presen-
tades.

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/ConveniSOC_UP_2019.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/ConveniSOC_UP_2019.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/ConveniSOC_UP_2019.pdf
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_activitat/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_activitat/
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Les sortides s’organitzen per equips de dos actuants, amb la col·laboració de les 
forces i cossos de seguretat i, si escau, del Ministeri Fiscal.

La Inspecció de Treball també ha estat en contacte permanent amb ajuntament 
i sindicats. Sempre hem sol·licitat que davant el coneixement d`alguna situació d’ir-
regularitat laboral en aquestes campanyes, on la Inspecció pot actuar, ens ho comu-
niquin l’abans possible.

Als efectes de poder identificar als estrangers sense papers en els llocs de treball, 
enguany, la Inspecció de Treball està en contacte amb la Regidoria d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Lleida, responsable dels allotjaments, i a través d’ella ens hem po-
sat en contacte amb la persona responsable de l’IMO i amb la persona encarregada 
de la coordinació, que es la que cada dia es troba en les instal·lacions per garantir un 
control de les persones que utilitzen els allotjaments facilitats per l’Ajuntament de 
Lleida.

Els temporers només poden ocupar les citades instal·lacions un període de 10 
dies. Actualment, segons ens han informat, estan ocupant aquestes instal·lacions 
unes 200 persones.

Els temporers encara que tinguin papers i contracte van a aquestes instal·lacions 
ja que són gratuïtes, encara que l’empresari els hi ofereixi allotjament, degut a que 
suposa un descompte del 10% del salari. El que fan quan surten d’allà no ho saben.

Actualment la Inspecció Territorial de Lleida està fent visites i comprovacions,  
a les diferents instal·lacions, així com a empreses agrícoles i ETT’s que actuen com a  
intermediàries.

Els ajuntaments que acullen més nombre de persones treballadores de la fruita, 
han habilitat espais d’aïllament per aquells que no puguin fer-lo en el seu domicili 
habitual.

La Delegació de la Inspecció de Treball de la Generalitat a Lleida, ha posat en 
acció els 10 inspectors i els 5 subinspectors de que disposa a la demarcació de Llei-
da, per controlar les mesures d’higiene i seguretat i de les condicions de treball, la 
idoneïtat dels allotjaments, la documentació reglamentària i altres qüestions relati-
ves a la relació contractual dels treballadors temporers de la Campanya de la fruita, 
posant un èmfasi especial en les circumstàncies particulars que presenta una cam-
panya marcada per la Covid-19.

En totes les actuacions, des de la Inspecció de Treball, a les finques on s’està por-
tant a terme la recol·lecció de la fruita, un dels requisits que es comprova és si el pro-
pietari de l’explotació agrària ha proporcionat allotjament als treballadors temporers.

Pel que fa a l’allotjament de les persones treballadores de la campanya de la frui-
ta, la normativa vigent és l’article 39 del Conveni Col·lectiu Agropecuari de Catalu-
nya de l’any 2018, que en aquests moments es troba prorrogat.

Pel que referència a les persones que arriben a les comarques de Lleida buscant 
feina però que no poden ser contractades perquè no tenen permisos de treball, des 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com s’ha explicat anterior-
ment, s’ha ampliat el contracte programa de l’Ajuntament de Lleida i el Consell 
Comarcal del Segrià per poder contribuir a fer front de les despeses que suposen 
l’allotjament de les persones sense llar.

Aquesta és una campanya de la fruita singular i, a les dificultats ordinàries d’ha-
ver d’acollir una població sobrevinguda de més de 25.000 persones, s’hi ha sumat 
un context de pandèmia. En els inicis de l’Estat d’Alarma, el moviment de persones 
estava completament prohibit i, des dels sectors agraris, es temia que no arribarien 
els treballadors. Això va suposar l’avançament d’arribada de temporers i un efecte 
crida de vinguda de persones de totes les comunitats de l’Estat (tot i la prohibició 
de desplaçaments).

Des del Govern de la Generalitat es lamenta la situació viscuda a la ciutat de 
Lleida de persones dormint al carrer. Per aquest motiu des de l’Ajuntament, amb el 
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suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ha habilitat un espai 
a la Fira de Lleida d’acollida de persones sense llar.

En qualsevol cas, bo i agraint la contribució que hagi fet el conegut futbolista 
Keita Baldé i tantes altres persones i institucions no governamentals que han ajudat 
a pal·liar els efectes de la pandèmia i l’arribada de persones amb i sense papers a les 
comarques de Lleida, cal assenyalar que han estat les administracions públiques les 
que més han contribuït a l’atenció a la problemàtica generada.

Finalment, el Govern de la Generalitat sempre coneix la situació contractual dels 
treballadors de la fruita perquè aquests han d’estar donats d’alta a la seguretat social. 
Altra cosa són aquells que no han estat donats d’alta i tenen una situació irregular, 
la situació dels quals es pot arribar a conèixer per la Inspecció de Treball, si bé amb 
les limitacions imaginables.

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir el compliment dels protocols de sanitat, 
seguretat i higiene amb motiu de la Covid-19 durant la campanya de 
la fruita
314-08426/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, juntament amb dos altres diputats del 

GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08425/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la 
Inspecció de Treball davant de les situacions d’alguns temporers que 
es veuen obligats a dormir al carrer a Lleida
314-08427/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08425/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva 
responsabilitat en el fet que els temporers de la campanya de la 
fruita no tinguin allotjament
314-08428/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08425/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que un 
futbolista hagi hagut de solucionar el problema d’allotjament dels 
temporers de la campanya de la fruita
314-08429/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08425/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació 
contractual i laboral dels temporers de la campanya de la fruita
314-08430/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08425/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
extraordinàries previstes per a reduir la població del porc senglar, 
del cabirol i del conill
314-08433/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del 

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08433/12 us in-
formo del següent:

En relació amb la primera pregunta, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP) continua lluitant contra els danys i les pèrdues patri-
monials originades al sector primari (a l’agricultura, a la ramaderia o al sector fores-
tal), així com també als parcs, als jardins, al mobiliari urbà o a les infraestructures 
soterrades, entre d’altres; de la mateixa manera que també ho fa contra els riscos 
generats per les espècies cinegètiques envers la seguretat ciutadana, la salut pública 
de les persones i la sanitat animal.

La gestió de les poblacions de porc senglar, cabirol i conill es realitza, en trac-
tar-se d’espècies cinegètiques, amb actuacions de planificació i ordenació cinegètica 
segons el que determina la Resolució anual de caça. En concret, aquestes mesures es 
poden resumir en mesures de control i mesures de caràcter preventiu, les quals tenen 
l’objectiu que aquestes espècies no siguin susceptibles de produir danys, a la vegada 
que serveixin com un recurs per a l’aprofitament cinegètic. Cal recordar, però, que la 
gestió cinegètica de més del 80% de la superfície de Catalunya és privada i, per tant, 
correspon als seus titulars fer front a aquesta gestió cinegètica i a les responsabilitats 
que se’n deriven, pertocant a la Generalitat dibuixar les regles generals sobre les que 
s’ha de desenvolupar aquesta activitat privada.
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En primer lloc, i en el cas del porc senglar, les actuacions van adreçades a faci-
litar un augment de les captures mitjançant una ampliació del període hàbil per tal 
que els titulars de les àrees de caça puguin augmentar la pressió cinegètica. Actual-
ment, ja es pot caçar tot l’any quan és necessari:

– La darrera resolució de caça permet caçar el porc senglar de forma regular a 
les comarques de Catalunya des del 6 de setembre fins al 28 de març sense cap co-
municació prèvia (període hàbil normal de caça).

– També es pot fer des de l’1 de juny fins al 5 de setembre de forma excepcional, 
només comunicant-ho prèviament mitjançant el tramitador de comunicacions de ca-
cera de porc senglar a l’estiu del DARP.

– Això vol dir que no hi ha limitacions entre l’1 de juny i el 28 de març (10 me-
sos ininterromputs).

En segon lloc, i pel que fa al cabirol, a més de les àrees privades de caça major, 
la Resolució anual de caça disposa que aquesta espècie pugui ser aprofitada en les 
àrees privades i locals de caça constituïdes com a àrees de caça menor i les àrees 
privades de caça amb reglamentació especial, sempre que així ho prevegi el seu res-
pectiu pla tècnic de gestió cinegètica vigent. També té un període hàbil d’aprofita-
ment molt ampli, segons el sexe i la modalitat de cacera:

– El període hàbil exclusivament per a mascles i en les modalitats d’aguait o 
acostament és entre el primer diumenge d’abril (dia 5) i el segon diumenge d’agost 
de 2020 (dia 9). Això no obstant, aquest any i a causa de l’estat d’alarma, l’inici de la 
temporada s’ha hagut de posposar fins al primer dia de la fase de la desescalada del 
desconfinament en què es va permetre la caça a cada àmbit territorial.

– Per a ambdós sexes i en qualsevol modalitat, entre el primer diumenge de se-
tembre de 2020 (dia 6) i l’últim diumenge d’octubre de 2020 (dia 25).

– I exclusivament per a femelles i en qualsevol modalitat, entre el primer diu-
menge de gener de 2021 (dia 3) i el quart diumenge de febrer de 2021 (dia 28).

– Això vol dir que aquesta espècie es pot caçar al llarg de 8,5 mesos a l’any, se-
gons sexe i modalitat.

En tercer lloc i en el cas del conill, també la Resolució anual de caça preveu 
una ampliació del període hàbil en aquelles comarques on hi ha danys causats per 
aquesta espècie:

– El període hàbil general per caçar el conill és entre el segon diumenge d’octu-
bre de 2020 (dia 11) i el primer diumenge de febrer de 2021 (dia 7), ambdós inclosos.

– Tanmateix, a les comarques de Lleida, per tal de prevenir els danys causats per 
aquesta espècie en determinades comarques (Garrigues, el Pla d’Urgell, el Segrià i 
l’Urgell) i en àrees privades de caça concretes de les comarques de la Noguera i la 
Segarra, la Resolució anual de caça disposa que el període hàbil de caça del conill 
sigui entre el segon diumenge d’octubre de 2020 (dia 11) i el tercer diumenge d’abril 
de 2021 (dia 18), excepte als terrenys declarats zones d’especial protecció per a les 
aus (ZEPA) inclosos en aquestes comarques, on finalitzarà el primer diumenge de 
febrer de 2021 (dia 7).

– Així mateix, la Resolució anual de caça determina que per les característiques 
i els usos agronòmics propis de les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Se-
grià, la Segarra, la Noguera i les Garrigues, a Lleida; les comarques de l’Alt Camp, 
el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès, a Tarragona; i les comarques del 
Baix Ebre i el Montsià, a les Terres de l’Ebre; el/la director/a dels serveis territo-
rials del DARP respectius pot autoritzar, amb les limitacions escaients, la caça del 
conill amb fura, gos i escopeta, i amb falconeria, a partir de l’1 de juliol fins al 31 
d’agost, sempre que l’abundància de conills en aquestes comarques causi o pugui 
causar danys a l’agricultura i la pràctica d’aquesta caça no perjudiqui els cultius ni 
la fauna protegida.

– I, per l’impacte que les poblacions de conill causen als conreus i les infraes-
tructures agràries, es prohibeix l’alliberament i les repoblacions d’aquesta espècie 
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a les comarques de Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre. En resten excloses les 
autoritzacions de repoblació que tenen com a objectiu complir les declaracions d’im-
pacte ambiental, les destinades a la conservació d’espècies amenaçades, els allibera-
ments a les zones de caça intensiva en les àrees de caça amb reglamentació especial, 
les repoblacions i els alliberaments que es realitzin en zones on l’impacte sobre els 
conreus sigui inexistent atesa la baixa densitat en les poblacions d’aquesta espècie, 
les translocacions dins de la mateixa àrea de caça i les que estiguin incloses en auto-
ritzacions excepcionals de control poblacional quan els exemplars siguin alliberats 
a zones exemptes de produir danys.

– Finalment, també es prohibeix en la Resolució anual la caça de la guineu dins 
dels terrenys cinegètics de règim especial que hagin obtingut autoritzacions excep-
cionals per danys produïts pel conill, durant alguna de les dues darreres temporades.

I al llarg de tot l’any, i en qualsevol terreny, la Resolució anual de caça preveu 
que es puguin sol·licitar autoritzacions excepcionals per dur a terme caceres extraor-
dinàries sempre que siguin necessàries, de forma que es pugui reduir la densitat de 
totes aquestes espècies en qualsevol època de l’any.

A més, s’han establert sistemes excepcionals com els aguaits nocturns o diürns; 
actuacions del Cos d’Agents Rurals a la nit des de vehicles homologats; actuacions 
mixtes entre Cos d’Agents Rurals, pagesos i caçadors; o caixes-parany, entre d’altres 
actuacions, en cas d’existir danys significatius per aquestes espècies.

D’altra banda, la resolució anual de caça també preveu l’instrument de la decla-
ració d’emergència cinegètica, en aquells casos en què el titular de l’àrea de caça no 
pot, no sap o no vol fer front als danys produïts pel senglar.

En relació amb la segona pregunta, s’està treballant amb els representants dels ca-
çadors per determinar quines actuacions es poden dur a terme a les zones més proble-
màtiques de Girona i, en cas que aquestes no donin els resultats desitjats, es valorarà 
tramitar una declaració d’emergència cinegètica que afectaria a diversos municipis de 
la demarcació de Girona per tal de donar resposta a les persones afectades en aquests 
territoris, poder fer front als danys a l’agricultura i a la ramaderia, així com també 
continuar actuant davant d’una possible entrada de la Pesta Porcina Africana (PPA) 
a Catalunya.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i l’aplicació 
dels estudis sobre esterilització dels porcs senglars que duu a terme 
amb la Diputació de Barcelona i la Facultat de Veterinària de la 
Universitat Autònoma de Barcelona
314-08434/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del 

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08434/12 us in-
formo del següent:

En primer lloc, en referència a la primera pregunta, emfasitzar que el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), a través de la Sub-di-
recció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, considera que aquest 
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estudi està orientat, només, a comprovar si un determinat tipus de vacuna concreta 
també produeix aquest efecte en senglars salvatges. Això no obstant, no es tracta 
d’un experiment que avaluï l’eficiència o els sistemes d’ús per tenir un efecte demo-
gràfic envers les poblacions salvatges de senglar. Els principals especialistes mun-
dials en aquest camp del control mitjançant medicaments, els quals col·laboren amb 
l’equip que realitza la recerca, demostren que no hi ha cap lloc del món on s’hagi 
aconseguit una vacuna o medicament que permeti controlar les poblacions de cap 
espècie d’ungulat salvatge en el medi natural. Tot i això, aquest tipus de control sí 
que pot ser eficient en poblacions més o menys reduïdes i confinades o aïllades To-
talment o parcialment. Un conjuntura que no respon a la situació de gran població 
de senglars que existeix a Catalunya. A més, existeixen limitacions operatives molt 
importants relacionades amb el fet que hi ha dificultats orogràfiques que afecten als 
resultats; amb el supòsit de la necessitat d’administrar el fàrmac al 40-60% de la 
població de femelles per a que sigui vigent; i amb la dificultat que el cost unitari de 
captura i administració és molt elevat.

En el cas del pinso tractat apareixen altres dificultats com el fet que no és especí-
fic i pot afectar a altres animals i a les persones, i al fet que cal administrar-los amb 
dosificadors específics distribuïts per tot el territori. A més, l’efecte no va més enllà 
d’un o dos anys i cal tornar a administrar el fàrmac anualment.

En definitiva, ni existeix encara un sistema eficaç de contracepció o de control de 
la fertilitat dels senglars mitjançant fàrmacs, ni l’operativa ni el cost Total i unitari 
fan que sigui un mètode que es pugui considerar a l’actualitat com a mètode gene-
ral de control al medi natural. Com s’ha dit, pot arribar a servir en situacions molt 
concretes d’escala reduïda i sense intercanvi significatiu de senglars amb l’exterior.

En segon lloc, referent a la segona pregunta, aquests estudis no han suposat cap 
tipus de despesa pel Govern de la Generalitat ja que no hi participa. Es tracta d’un 
projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i d’alguns ajuntaments del Vallès Occidental.

En tercer lloc, amb relació a la última pregunta i d’acord a la resposta anterior, 
el fet de no participar en aquests estudis, essent un projecte de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, el Govern de la Generalitat desconeix tant si hi ha una previsió 
de continuïtat com el pressupost anual dels mateixos.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
ha decidit obrir les escoles quan només resten dues setmanes per a 
acabar el curs
314-08447/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08447/12, 314-
08448/12, 314-08449/12 i 314-08450/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
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conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El 20 de maig el Procicat va aprovar el Pla d’obertura de centres educatius en 
fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-20. L’endemà, el 21 de maig, el 
Departament d’Educació va publicar les instruccions que despleguen el Pla aprovat 
pel Procicat.

Cal recordar que la Fase 1 impedia l’accés d’alumnat als centres educatius, men-
tre que la fase 2 ho feia de manera limitada, deixant la potestat de regular aquestes 
limitacions a les autoritats educatives competents.

La decisió d’obrir els centres en fase 2 es va realitzar d’acord amb les autoritats 
sanitàries i complint les indicacions del Procicat. El Departament es planteja, durant 
aquest període, un triple objectiu:

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educa-
tiva que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius pro-
fessionals i artístics, adults i idiomes).

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat i les famílies.
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada 

centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.
Paral·lelament la possibilitat de tornar al centre educatiu ha de facilitar l’atenció 

a la població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares 
hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin 
acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

A nivell lectiu, el curs 2019-2020 es va donar per finalitzat en format telemàtic 
el 19 de juny.

Podeu consultar els documents relatius a l’obertura de centres educatius en fase 
2 de desescalada als enllaços següents:

Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització 
del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis 
del curs 2020-2021:

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInter-
nes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf

Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius:
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInter-

nes/Inst-obertura-centres.pdf

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir 
les escoles de les regions sanitàries que passin a la fase 2 del 
desconfinament
314-08448/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08447/12.

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons 
pedagògiques i tècniques per a obrir les escoles a partir de l’1 
de juny a les regions sanitàries que es troben en la fase 2 del 
desconfinament
314-08449/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08447/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració del 
benestar dels infants, els adolescents i llurs famílies en la decisió 
d’obrir les escoles dues setmanes abans de l’acabament del curs
314-08450/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08447/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
respondre a les necessitats dels menors que viuen en locals, solars, 
naus o edificis abandonats
314-08462/12

Proponent: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08462/12.

L’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya només con-
templa les categories de sense llar i sense sostre. Els nivells de categoria ETHOS, en-
tre els que hi ha amuntegament i assentament, són competència de l’Agència Catalana 
de l’Habitatge. A Barcelona hi ha una Mesa d’Emergències pròpia, i en conseqüència 
si alguna unitat familiar de les esmentades a la pregunta ha sol·licitat allotjament, ho 
ha hagut de fer a través d’aquesta que està gestionada per l’Ajuntament. Eventual-
ment, en algun cas el Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’l’Agència 
Catalana de l’Habitatge, pot haver participat col·laborant amb l’assignació d’algun re-
curs residencial, a petició del Consorci d’Habitatge de Barcelona.

A més, cal tenir en compte que l’atenció de les persones en risc d’exclusió social 
és una competència dels municipis, per tant, l’assegurament dels drets i de les neces-
sitats bàsiques dels infants correspon als ens locals quan es tracta d’una situació de 
risc moderat. En el cas de risc alt, la competència recau en la DGAIA.
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És per això que des de la DGAIA es treballa en estreta coordinació amb l’Ins-
titut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. És una realitat el 
fenomen de sensellarisme a la ciutat de Barcelona i ens consta que tant l’Ajuntament 
com els Serveis Socials fan un gran esforç per donar-hi resposta.

Es tracta d’un tema de pobresa i manca de recursos, que és el que treballen els 
Serveis Socials. Els infants que estan en aquesta situació no tenen perquè estar en 
situació de desemparament i, per tant, ser retirats de les seves famílies. A la situació 
de pobresa extrema i sensellarisme no podem afegir un patiment superior retirant 
els infants dels seus pares i familiars.

La identificació d’indicadors o factors de risc en un entorn territorial concret o 
amb relació a un conjunt concret d’infants o adolescents ha de generar plans d’in-
tervenció social preventius i comunitaris específics que s’han de desenvolupar en 
barris i entorns territorials en què es detecti una gran concentració de situacions de 
desigualtat econòmica, escolar, cultural i indicadors de risc per als infants i adoles-
cents.

En coordinació amb els Serveis Socials si es detecta un cas de maltractament, 
negligència, etc. ho comuniquen a la DGAIA per tal d’adoptar les mesures protec-
tores adients. La pobresa en sí no és un indicador de desemparament dels infants i 
adolescents, és una situació de risc social, competència de l’administració local, que 
ha d’intervenir al seu territori adoptant les mesures adequades.

S’entén per situació de risc, la situació en què el desenvolupament i el benestar 
de l’infant o l’adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstàn-
cia personal, social o familiar, sempre que per a la protecció efectiva de l’infant o 
l’adolescent no calgui la separació del nucli familiar. Son situacions què fan palesa 
la probabilitat que l’infant o adolescent que s’hi trobi resulti desatès en les seves ne-
cessitats bàsiques.

Segons estableix la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, els serveis socials bàsics han de valorar l’existència 
d’una situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social 
i educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de risc cercant la col·labo-
ració dels progenitors o dels titulars de la tutela o de la guarda.

Si el risc és greu i amb la intervenció dels serveis socials bàsics no s’aconsegueix 
disminuir o controlar la situació de risc, han d’elevar l’informe amb la valoració de 
la situació de risc que persisteix en l’infant o l’adolescent, el resultat de la interven-
ció i la proposta de mesures que considerin oportunes als serveis socials especialit-
zats en infància i adolescència.

Els serveis socials especialitzats d’atenció als infants i adolescents, atenent l’in-
forme i les mesures d’atenció proposades, han de completar l’estudi i han d’elaborar 
un compromís socioeducatiu adreçat als progenitors o als titulars de la tutela i orien-
tat a la superació del risc que envolta l’infant o adolescent, el qual ha de contenir la 
descripció i l’acreditació de la situació de risc, la seva avaluació i la concreció de les 
mesures que s’aplicaran des dels serveis socials bàsics o des d’altres serveis especia-
litzats per a la superació de la situació perjudicial.

Abans de signar el compromís socioeducatiu amb els progenitors o, si escau, 
amb els titulats de la tutela o de la guarda, cal haver escoltat l’adolescent, en tot cas, 
i l’infant, si té prou coneixement.

Si no s’obté la col·laboració dels progenitors, dels titulars de la tutela o de la guar-
da, o si es neguen a participar en l’execució de les mesures acordades i això com-
porta un perill per al desenvolupament o benestar personal de l’infant o l’adolescent, 
o si en el transcurs de la intervenció es dóna qualsevol altra situació de desempara-
ment, els serveis especialitzats d’atenció als infants i als adolescents han d’elaborar 
l’informe proposta i elevar-lo al departament competent perquè incoï el procediment 
de desemparament corresponent.
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El compromís socioeducatiu, un cop formalitzat, i si la unitat familiar disposa 
d’ingressos iguals o inferiors a l’indicador de renda de suficiència, té associada una 
prestació per atendre les despeses de manteniment d’un menor en situació de risc. 
L’import de la prestació està establert a la Llei de pressupostos i, si escau, es poden 
establir limitacions o imports complementaris. Les causes d’extinció de la prestació 
son la finalització del compromís socioeducatiu, l’incompliment del mateix, l’arri-
bada a la majoria d’edat o el reconeixement de l’emancipació.

Finalment, a la ciutat de Barcelona, via subvenció a l’associació Amics del Mo-
viment Quart Món Catalunya amb un import de 5.310€, es realitza un projecte que 
té com un dels objectius trencar el cercle d’exclusió de les famílies gitanes d’origen 
galaico portuguès que viuen a assentaments, naus o pisos inestables a Barcelona, 
fent-les protagonistes del seu procés d’inclusió. La intervenció s’adreça als adults, 
infants i joves gitanos del col·lectiu galaicoportuguès, mitjançant l’acompanyament 
individual i activitats grupals sempre tenint en compte l’especificitat de cada famí-
lia, potenciant la seva autoestima i les seves habilitats.

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat 
del contingut de la pàgina idCAT del web de la Generalitat
314-08470/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08470/12 fins a 
la 314-08474/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i afavorir-ne la comprensió i anàlisi.

La Direcció General d’Atenció Ciutadana, adscrita al Departament de la Vi-
cepresidència i d’Economia i Hisenda, és la unitat directiva responsable de la pu-
blicació de continguts al web gencat i, concretament, de l’edició i publicació de 
continguts a la pàgina web en què s’informa de l’idCAT Mòbil un mecanisme d’iden-
tificació i signatura electrònica per poder realitzar tràmits amb les administracions 
catalanes des de qualsevol dispositiu.

Durant el transcurs de la situació crítica per causa de la Covid-19, s’han buscat 
alternatives per suplir el tancament de les oficines d’atenció ciutadana (OAC), tal 
com aconsellava l’autoritat sanitària. Per aquest motiu, s’han ampliat les possibili-
tats per donar-se d’alta a mecanismes d’identificació com l’idCAT Mòbil per poder 
operar amb les administracions catalanes.

Els darrers mesos, precisament a causa del tancament de les OAC, hi ha hagut 
un augment dels altres canals on s’ofereix atenció ciutadana: tant l’atenció telefònica 
(012) com l’atenció digital s’han vist afectats pel volum d’informació generada que 
s’havia de publicar al web (canvis de fases, alteracions de la mobilitat, restriccions..) 
i també per l’alt volum de consultes.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
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El text que va aparèixer durant un temps al web gencat és una desafortunada i 
injustificada errada d’edició. Per error i per manca de supervisió degut a l’increment 
de feina, el comentari va acabar publicat al web. Està clar que en cap cas no s’hauria 
d’haver publicat, tan aviat com es va detectar l’errada, es va esborrar el comentari.

Amb la voluntat d’evitar que es pugui produir una altra errada, s’ha reforçat el 
circuit de supervisió dels continguts publicats al web gencat.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
en la pàgina idCAT del web de la Generalitat es deixa lliure la 
interpretació del país a què pertanyen els ciutadans de Catalunya
314-08471/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08470/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’afirmació de 
la pàgina idCAT del web de la Generalitat relativa a la interpretació 
lliure del país a què pertanyen els ciutadans de Catalunya és una 
pràctica habitual en els continguts oficials de la Generalitat
314-08472/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08470/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a corregir afirmacions com la de la pàgina idCAT del 
web de la Generalitat, relativa al país a què pertanyen els ciutadans 
de Catalunya
314-08473/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08470/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país a què 
pertanyen els ciutadans de Catalunya segons la Generalitat
314-08474/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08470/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
un contracte de tovalloletes desinfectants adjudicat a Havas Media 
Group Spain és un contracte de publicitat per a una campanya de 
Turisme de Catalunya
314-08475/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-08475/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-08476/12 a 314-
08478/12.

Atès que les preguntes indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració i proporcionar una major cohesió a la informació.

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) no ha contractat, en cap cas, bots de to-
valloletes desinfectants, tal i com es pot comprovar en tota la documentació oficial 
publicada en el perfil del contractant de l’ACT, concretament en l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?re-
qCode=viewPcan&idDoc=62948330&lawType=2

En aquest sentit, la informació facilitada correspon exactament amb l’objecte del 
contracte, sense que l’ACT pugui responsabilitzar-se de com s’ha publicat de forma 
agregada en el portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya de la 
informació agregada de tots els contractes d’emergència.

Cal manifestar que l’ACT va informar a la Intervenció de la Generalitat sobre el 
contingut, import i adjudicatari de la contractació d’emergència, així com també ha 
estat publicat al perfil del contractant de l’ACT.

Aquesta campanya es troba en fase d’execució, amb contingut de promoció de la 
destinació, no només amb aportació de l’ACT sinó també de la Diputació de Giro-
na, Diputació de Barcelona, Diputació de Lleida i Conselh Generau d’Aran. En base 
als requisits tècnics establerts, s’ha elaborat una proposta basada per a cada fase del 
Customer Decision Journey, segons els objectius de comunicació de la marca. S’ha 
elaborat un mix de mitjans però amb la voluntat, sobretot, de visibilitat i notorietat 
en televisió i mitjans online. Així, la campanya es veurà a TV3, Catalunya Ràdio, 
altres cadenes radiofòniques regionals, premsa de caràcter comarcal, en cadenes de 
televisió estatal així com també altres òptics digitals estatals.

La campanya consta de diversos formats de falques radiofòniques de 20 i 40 se-
gons, diversos formats especials en cadenes radiofòniques (tipus focus especial de 
contingut), spots publicitaris en televisions de 10, 20 i 40 segons, així com també 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62948330&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62948330&lawType=2
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especials en canals digitals especialitzats en viatges, elements digitals en mitjans de 
premsa digital o brand day en portals web.

Les peces creatives són diverses per la destinació Catalunya, per Terres de l’Ebre, 
per Pirineus, per Terres de Lleida, per Costa Brava-Girona, per Costa i Paisatges de 
Barcelona, i per la Vall d’Aran.

Aquesta és la campanya que s’està fent la difusió i que s’allargarà fins al mes de 
setembre.

La inversió que s’ha fet per mitjans i suports és la que consta en la Resolució 
d’adjudicació que us envio adjunta.

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya de 
publicitat que s’ha difós pels mitjans de comunicació corresponent 
al contracte adjudicat a Havas Media Group Spain
314-08476/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08475/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peces creatives 
per als diversos mitjans pel que fa al contracte adjudicat a Havas 
Media Group Spain
314-08477/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08475/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió per a 
cadascun dels mitjans i suports de la campanya de publicitat de 
Turisme de Catalunya
314-08478/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08475/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Plataforma per 
la Llengua destina una part de les subvencions que rep a l’entitat 
Plataforma per la Llengua Europa
314-08505/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08505/12 us in-
formo del següent: 

L’entitat Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l’Esbarzer ha rebut subvencions 
de la Generalitat de Catalunya per a la realització d’activitats relacionades amb l’ex-
tensió de l’ús social de la llengua catalana en l’àmbit socioeconòmic i arreu dels 
territoris de parla catalana durant els anys 2018, 2019 i 2020 segons consta en el 
quadre que us adjuntem i a través dels programes que l’entitat decideix. El subjecte 
destinatari és sempre l’entitat Plataforma per la llengua– Col·lectiu l’Esbarzer amb 
NIF G60417631 i no ens consta cap entitat amb el nom de Plataforma per la llengua 
Europa.

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya 
publicitària Els casals seran sempre nostres
314-08507/12

Proponent: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08507/12.

El Govern de la Generalitat no ha promogut cap campanya sota la denominació 
«Els casals seran sempre nostres», sinó una campanya amb el lema #DretAlLleure, 
amb l’objectiu de difondre les activitats d’educació en el lleure d’aquest estiu. Tots 
els materials i elements gràfics que formen part d’aquesta campanya es poden con-
sultar a la microsite informativa https://www.estiuamblleure.cat/ca/campanya/. La 
campanya estava emmarcada en el «Pla d’acció d’educació en el lleure en el context 
de la Covid-19» que ha fet de les activitats del lleure educatiu d’aquest estiu una de 
les prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del Govern. Cal 
tenir en compte que s’han aprovat documents marcs de prevenció i protocols especí-
fics, ajudes a famílies i entitats i cursos de formació i la taula de governança.

Aquesta microsite s’ha creat per aplegar en únic espai tota la informació relle-
vant relacionada amb la campanya d’activitats d’aquest estiu. Una campanya que, 
òbviament, és diferent de les d’anys anteriors, ja que s’han hagut d’introduir mesu-
res excepcionals com a conseqüència de la Covid-19 i ha calgut fixar tot un seguit 
de recomanacions i de criteris restrictius per a fer-la possible. Així mateix, la mi-

https://www.estiuamblleure.cat/ca/campanya/
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crosite permet posar a disposició d’usuaris i professionals tota una sèrie de recursos 
i materials (vius i actualitzats permanentment) per a l’organització de les activitats 
d’aquest estiu.

En el marc de la campanya #DretAlLleure s’han utilitzat diversos lemes comuni-
catius, que volen posar de relleu el valor de l’educació en el lleure (que considerem 
més necessària que mai en el context actual). Aquests lemes busquen connectar amb 
el públic juvenil mitjançant un estil informal i un llenguatge que els resulti proper 
i familiar. Així, s’han utilitzat eslògans com ara «El nostre estiu, els nostres drets»; 
«Infants go casal»; «In colònies we trust»; «Born to colonies» o «Els casals seran 
sempre nostres».

L’eslògan «els casals seran sempre nostres» surt en alguns elements gràfics de la 
campanya #DretAlLleure, en combinació amb molts altres i, com ja s’ha apuntat, 
busca connectar amb el públic juvenil mitjançant un estil i un llenguatge que els re-
sulti proper i familiar. I alhora, l’eslògan vol posar en valor que, malgrat tot el que 
ha passat durant els darrers mesos, finalment aquest estiu s’hauran pogut mantenir 
els casals. En aquest sentit, cal tenir en compte que els casals d’estiu, com tota la 
resta d’activitats d’educació en el lleure, són un element emblemàtic de les vacances 
d’estiu al nostre país i que milers d’infants i adolescents els esperen amb il·lusió i 
els senten com un patrimoni propi, al qual els resultaria molt dolorós haver de re-
nunciar.

En relació amb els costos de la campanya #DretAlLleure, la contractació feta per 
l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) ha estat per un import de 70.000 € (sense 
IVA). Aquesta contractació correspon al servei de creació, disseny i producció de la 
microsite informativa de lleure i Covid-19 i de diverses peces, materials i elements 
de comunicació per fer una campanya informativa, a diversos mitjans online i of-
fline, de la situació generada per la Covid-19 en el desenvolupament de casals, colò-
nies, campaments i rutes.

Finament, la campanya de difusió #DretAlleure a mitjans de comunicació la va 
contractar la Direcció General de Difusió. Els mitjans de comunicació on ha estat 
difosa la campanya formaven part dels paquets de premsa dels que disposa la Di-
recció General de Difusió entre els quals TV3, Catalunya Ràdio i varis mitjans de 
premsa escrita.

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació 
amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, 
Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant 
Llorenç Savall i Ullastrell per a planificar el retorn a les escoles i els 
instituts
314-08518/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08518/12, 314-
08520/12, 314-08521/12, 314-08522/12, 314-08523/12, 314-08524/12, 314-08525/12, 
314-08526/12, 314-08527/12 i 314-08528/12 us informo del següent:
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir la seva comprensió i anàlisi.

La coordinació que ha mantingut el Departament d’Educació amb els municipis 
del Vallès Occidental per planificar i debatre els temes de retorn a les escoles i ins-
tituts, ha estat la següent:

El dia 22 de maig de 2020 hi va haver una reunió telemàtica de la direcció dels 
Serveis Territorials amb els 22 ajuntaments del Vallès Occidental que tenen centres 
educatius. Actualment, Gallifa no té cap escola ni institut en funcionament.

La direcció de Serveis Territorials va fer arribar a les alcaldies i regidories dels 
municipis esmentats tots els documents rellevants amb relació a l’obertura dels cen-
tres educatius i les escoles bressol. Aquests documents són:

– El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalitza-
ció del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis 
del curs 2020-2021, aprovat pel Procicat el 20 de maig de 2020.

– Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (Per 
al desplegament del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en 
la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i 
els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel Procicat el 20 de maig de 2020.

– La modificació del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desesca-
lada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels 
centres i els estudis del curs 2020-2021 i noves mesures en fase 3, un document 
transcendental per les escoles bressol publicat el 8 de juny de 2020.

Posteriorment, es van realitzar les reunions específiques amb cada municipi per 
tractar els temes relacionats amb les escoles bressol, com s’ha especificat anterior-
ment. Cal recordar que a les escoles bressol de titularitat municipal és l’ajuntament 
qui pot decidir la reobertura o no del centre escolar abans de finalitzar el curs.

En aquestes reunions el tema principal fou l’obertura dels centres al mes de juny 
i l’inici del curs 2020-2021 el setembre. D’aquesta manera es va concertar una reu-
nió telemàtica específica amb cada municipi per tractar el procediment d’obertura. 
Les dates van ser les següents:

– Sant Cugat: reunió el 28 de maig i el 29 de maig amb el Conseller i l’alcaldessa.
– Terrassa: reunió el 2 de juny i el 25 de juny amb el Conseller i l’alcalde.
– Viladecavalls: reunió el 10 de juny.
– Vacarisses: reunió el 29 de maig
– Rubí: reunió el 8 de juny i l’11 de juny amb el Conseller i l’alcaldessa de la 

ciutat.
– Rellinars: reunió l’11 de juny.
– Matadepera: reunió el 9 de juny.
– Castellbisbal: reunió el 4 de juny.
– Sant Llorenç Savall: reunió el 12 de juny.
– Ullastrell: reunió el 12 de juny
– Sabadell: reunió el 16 de juliol de 2020
En referència l’obertura dels centres escolars, el passat 2 de juliol de 2020 va te-

nir lloc la compareixença del conseller d’Educació davant la Comissió d’Educació 
del Parlament de Catalunya, per informar sobre les mesures previstes amb vista al 
retorn als centres educatius, a les activitats d’educació en el lleure i al curs 2020-
2021, i sobre les actuacions i els plans del Govern per a garantir el dret a l’educació 
durant la pandèmia i l’inici del curs escolar.

La transcripció de la sessió número 29 de la Comissió d’Educació es pot consul-
tar en el següent enllaç:

https://www.parlament.cat/document/trancripcio/94397856.pdf

https://www.parlament.cat/document/trancripcio/94397856.pdf
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Les mesures que es van avançar en el decurs de la compareixença s’han presentat 
posteriorment en diferents rodes de premsa. La primera, el passat 14 de juliol en què 
es van explicar les 8.258 noves contractacions de personal docent i no docent per al 
pròxim curs. Podeu consultar la roda de premsa al següent enllaç: Contractacions 
de personal docent i no docent. Curs 2020-2021

El 13 d’agost es va presentar en roda de premsa el Protocol que hauran de seguir 
els centres educatius davant de casos de Covid-19, que es pot consultar en el següent 
enllaç.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=387952
Les competències relacionades amb la neteja i desinfecció de les escoles bressol 

de titularitat municipal recau directament en els ajuntaments. No obstant això, pel 
que fa a les 3 escoles bressol de Terrassa de titularitat de la Generalitat, es va arribar 
a un acord amb l’empresa de neteja que no ha suposat cap mena d’increment del cost 
del servei, donat que la presència de l’alumnat era molt menor.

En l’actualitat, des dels Serveis Territorials no hi ha previst una concreció especí-
fica d’increments de costos per la desinfecció, sinó més aviat una reconsideració de 
les condicions contractuals amb les empreses de neteja que incloguin la desinfecció 
si és necessària.

De cara a l’inici del curs 2020-2021, des del Departament d’Educació s’ha pre-
vist un increment en el pressupost de despeses d’un Total de 370 milions d’euros per 
activar els nous recursos i mecanismes perquè des dels centres educatius es pugui 
donar una resposta immediata a la situació actual, garantint el dret a l’educació que 
tot l’alumnat escolaritzat en el Servei d’educació de Catalunya.

Els centres d’educació infantil, primària i secundària de titularitat pública de 
Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, 
Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell van rebre per al procés 
de preinscripció i matrícula: mascaretes, mampares de protecció, mascaretes qui-
rúrgiques, pantalles de protecció facial, guants i gel hidroalcohòlic. Per a la reober-
tura el juny van rebre més mascaretes quirúrgiques, un complement de guants i més 
gel hidroalcohòlic.

L’obertura dels centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació al Mares-
me - Vallès Oriental es va establir pel 8 de juny de 2020, coincidint amb l’entrada a 
la fase 2 del desconfinament.

En el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalit-
zació del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els es-
tudis del curs 2020-2021 i noves mesures en fase 3, s’hi detallen les indicacions per 
a cada etapa educativa inclosa el primer cicle d’educació infantil així com aspectes 
relacionats amb l’alumnat, el personal del centre (professorat, personal d’atenció 
educativa i personal d’administració i serveis), els espais i els grups, els protocols de 
neteja i desinfecció, els fluxos de circulació, les entrades i les sortides, la circulació 
dins del centre, l’ús del pati escolar, el menjador, el transport escolar, el material di-
dàctic i els horaris.

Per últim, els recursos específics que es mobilitzaran per donar suport als centres 
de Terrassa són els següents:

Escoles i Instituts Escola
– Increment de 101 docents.
– Increment de 3 docents per aules d’acollida.
– Increment de 7 Tècnics especialistes educació infantil.
– Increment de 14 Tècnics d’Integració social
– Primera dotació de 3 educadors socials
Instituts
– Increment de 22 docents.
– Increment de 1 docents per aules d’acollida.

https://www.youtube.com/watch?v=KdCIooGhYZ8
https://www.youtube.com/watch?v=KdCIooGhYZ8
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=387952
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/06/08/pla-modificacio-del-pla-dobertura-dels-centres-docents-en-fase-2-i-noves-mesures-en-fase-3-1.pdf
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/06/08/pla-modificacio-del-pla-dobertura-dels-centres-docents-en-fase-2-i-noves-mesures-en-fase-3-1.pdf
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/06/08/pla-modificacio-del-pla-dobertura-dels-centres-docents-en-fase-2-i-noves-mesures-en-fase-3-1.pdf
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– Increment de 3 Tècnics d’Integració social
– Primera dotació de 2 educadors socials

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius 
donades per a la reobertura dels centres escolars i casals d’estiu 
als municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, 
Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant 
Llorenç Savall i Ullastrell
314-08520/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08518/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi col·lectiva 
de corresponsabilitat amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, 
Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, 
Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a 
analitzar el final del curs escolar
314-08521/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08518/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els materials 
sanitaris que s’han enviat als centres d’educació infantil, primària 
i secundària de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, 
Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant 
Llorenç Savall i Ullastrell
314-08522/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08518/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de 
reobertura dels centres escolars de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, 
Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, 
Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell
314-08523/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08518/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment 
amb els ens locals de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, 
Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant 
Llorenç Savall i Ullastrell per a fer front a les desinfeccions i les 
mesures de protecció per a la reobertura dels centres escolars
314-08524/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08518/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de la 
Generalitat amb els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, 
Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, 
Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a la reobertura de 
les escoles bressol
314-08525/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08518/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius 
que ha donat als ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, 
Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, 
Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a la reobertura de 
les escoles bressol
314-08526/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08518/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics que es destinaran a la desinfecció de les escoles bressol 
de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, 
Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i 
Ullastrell
314-08527/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08518/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’una 
dotació extraordinària de mestres d’educació infantil, primària i 
secundària amb vista a la reobertura de les escoles a Terrassa 
(Vallès Occidental) al setembre
314-08528/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08518/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de xoc per 
a fer front a l’adequació de nous espais escolars a Terrassa (Vallès 
Occidental)
314-08529/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08529/12 us in-
formo del següent:

El dia 2 de juny es va realitzar una reunió amb l’ens municipal on s’acorda la 
creació d’una comissió per analitzar les necessitats generals d’espais fora del recin-
te escolar dels centres públics i concertats. Posteriorment, en reunió telemàtica en-
tre aquest conseller i l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es confirmà el compromís 
mutu de les dues administracions per resoldre les situacions que s’escaiguessin.

A partir del protocol del Procicat, on les distàncies en grups estables no havien 
de ser de 1,5 metres, és veié que al conjunt de centres de Terrassa resolien la seva 
situació sense necessitar nous espais, excepte a uns grups de l’escola d’Educació 
Especial Crespinell de Terrassa que estaven ubicats el curs 2019-2020 a l’Institut 
Montserrat Roig. Durant el curs 2020-2021, s’hauran d’ubicar provisionalment de 
forma separada a l’escola Font de l’Alba. Els costos de l’adaptació d’aquests espais 
han estat assumits completament pel Departament d’Educació.

Evidentment aquesta situació podria canviar si les condicions de distanciament 
es modifiquessin.

Finalment, la comissió segueix endavant amb el compromís de l’ajuntament de 
Terrassa per col·laborar amb els espais necessaris i del Departament d’Educació per 
la seva adequació i adaptació a les noves mesures de seguretat.

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut per a fer front a 
l’increment de costos de les assegurances de responsabilitat civil 
que hauran d’assumir ajuntaments i altres entitats si es detecta 
algun cas de coronavirus
314-08531/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08531/12.

El «Pla del lleure educatiu 2020» presentat a finals de maig (al qual es destina 
un total d’11 milions d’euros: el doble de la inversió prevista inicialment) inclou di-
verses partides extraordinàries per fer front als efectes de la Covid-19 sobre l’orga-
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nització de les activitats d’educació en el lleure. Així, i entre altres conceptes, el Pla 
inclou 1 milió d’euros per finançar la compra de material de protecció i per cobrir 
altres sobrecostos d’adaptació de les activitats als nous criteris de prevenció, higiene 
i seguretat. En relació amb els hipotètics increments de costos de les assegurances 
de responsabilitat civil contractades per les entitats organitzadores, no s’han previst 
mesures específiques.

Tanmateix, atesa la possibilitat que es puguin produir contagis de Covid-19 en-
tre les persones participants a les activitats, i per tal de contribuir a oferir garanties 
jurídiques als organitzadors si es dóna aquesta eventualitat, s’ha elaborat un model 
de declaració responsable que s’ha posat a disposició de totes les entitats. Mitjançant 
aquest document de responsabilitat parental, es requereix als tutors legals dels me-
nors que explicitin que són coneixedors de la situació de pandèmia i dels riscos que 
du associats i que declarin, sota la seva responsabilitat, que el seu fill o filla (o menor 
sota la seva tutela) no ha estat en contacte amb persones infectades o que presentin 
símptomes compatibles amb la Covid-19. Aquesta mesura vol contribuir a reduir les 
responsabilitats exigibles a les entitats organitzadores i, per tant, també contribueix 
a frenar hipotètics increments dels costos de les pòlisses d’assegurança.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les obres 
a l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
314-08544/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08544/12, 314-
08545/12 i 314-08546/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la comprensió i anàlisi.

El calendari previst pel Departament d’Educació per finalitzar les obres de cons-
trucció de les noves instal·lacions de l’escola l’Arrabassada és l’estiu de l’any 2021. 
No obstant això, d’acord amb l’establert a l’Acord de Govern GOV/54/2020, de 27 
de març, pel qual s’acorda la suspensió de contractes d’obres de l’Administració de 
la Generalitat i el seu sector públic, amb l’objectiu de reduir riscos de propagació  
de la Covid-19, aquestes van quedar aturades.

A més, l’execució de les obres per la construcció de l’escola l’Arrabassada es-
tava aturada pel fet que l’empresa constructora va manifestar iniciar accions per a 
subrogar-les.

Durant el mes de juny de 2020, l’empresa adjudicatària va manifestar que podia 
finalitzar l’obra. A partir d’aquí s’han reprès les obres a l’Arrabassada i està previst 
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que l’obra estigui finalitzada l’estiu del 2021, de manera que el curs 2021-22 l’escola 
l’Arrabassada pugui iniciar la seva activitat lectiva a l’edifici definitiu.

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de 
finalització de les obres de l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
314-08545/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08544/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que 
l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona, comenci el curs escolar 2020-
2021 a les noves instal·lacions
314-08546/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08544/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’esmena en els pressupostos del 2020 amb relació a l’increment 
del complement específic i específic transitori dels funcionaris de 
l’Administració de justícia
314-08568/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-08568/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-08569/12 i 314-
08570/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporci-
onar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

El Departament de Justícia, en el període comprès entre els mesos d’octubre de 
2018 i gener de 2019, va constituir un Grup de treball de caràcter tècnic format per 
representants del Departament de Justícia i de les organitzacions sindicals amb re-
presentació en la Mesa de Negociació del personal al servei de l’Administració de 
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justícia, que tenia per objecte fer una anàlisi de l’actual sistema retributiu del perso-
nal al servei de l’Administració de justícia, conèixer les necessitats detectades pels 
diversos interlocutors i cercar punts de trobada que permetessin abordar escenaris 
i propostes de futur que situessin el complement específic del personal al servei de 
l’Administració de justícia a Catalunya a la mitjana estatal.

Aquesta anàlisi es va concretar durant l’any 2019 en un seguit de mesures i pro-
postes diverses en funció dels diferents escenaris pressupostaris possibles que es van 
recollir en el document de conclusions del Grup de treball.

D’altra banda, el Ple del Parlament, en la sessió del 13 de febrer de 2020, va apro-
var la Moció 152/XII, sobre la implantació d’unitats forenses que puguin atendre les 
víctimes de gènere i sobre diverses mesures retributives per al personal als servei de 
l’Administració de justícia i per als funcionaris de la Generalitat, en la qual s’instava 
la Generalitat, entre d’altres qüestions, a revisar el complement específic que reben 
els funcionaris de l’Administració de justícia a Catalunya i equiparar-lo a la mitjana 
de la resta d’Espanya, amb efectes de l’1 de gener de 2020.

Els nous pressupostos de la Generalitat han previst una partida a aquests efectes. 
En data 20 de juliol el Departament de Justícia s’ha reunit amb les organitzacions 
sindicals representatives en la Mesa de negociació del personal al servei de l’Admi-
nistració de Justícia per explicar-los la tramitació i procediment per materialitzar 
l’increment del complement específic d’acord amb les conclusions del Grup de tre-
ball de retribucions dut a terme pel Departament i els sindicats, el marc pressupos-
tari vigent i el context d’emergència sanitària, social i econòmica en què ens movem 
com a conseqüència de la pandèmia originada per la Covid-19.

Barcelona, 20 de juliol de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a l’increment del complement específic i específic transitori dels 
funcionaris de l’Administració de justícia
314-08569/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08568/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb 
els sindicats amb relació a l’increment del complement específic i 
específic transitori dels funcionaris de l’Administració de justícia
314-08570/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08568/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
aprovades per a pal·liar els efectes de la Covid-19 en el col·lectiu de 
les cambreres de pis dels hotels
314-08575/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08575/12 juntament amb les: 314-08576/12, 314-08577/12, 314-08578/12 
i 314-08579/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En relació a les condicions laborals, la Resolució SLT/1429/2020,de 18 de juny, 
per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir 
el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, esta-
bleix al seu punt «1.2. Plans sectorials específics i protocols organitzatius», que les 
mesures previstes en la Resolució han de ser completades amb els plans sectorials 
d’activitats que s’han d’elaborar i aprovar d’acord amb el que preveu el Pla de tran-
sició del confinament ratificat pel Govern el 25 d’abril de 2020. En particular cal 
que elaborin plans sectorials diversos àmbits d’activitat, entre els que hi ha (1.2.2.g):

g) Hotels i allotjaments turístics, inclosos càmpings, aparcaments d’autocarava-
nes, residències universitàries i altres similars, podent-se establir plans sectorials 
específics per cadascuna d’aquestes categories.

Si es tracta d’activitats obligades a adoptar mesures d’autoprotecció d’acord amb 
el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, 
les persones titulars de les activitats han d’elaborar, sota la seva responsabilitat, un 
protocol organitzatiu específic d’acord amb el pla sectorial corresponent, el qual s’ha 
d’annexar al seu pla d’autoprotecció, a disposició de les autoritats corresponents.

Les persones titulars de les activitats han d’informar del protocol als seus treba-
lladors i treballadores i a les persones assistents o usuàries.

La garantia dels drets laborals s’exerceix a través de l’activitat de la Inspecció de  
Treball de Catalunya (ITC), un servei públic imprescindible de l’Administració ca-
talana per dur a terme les polítiques de millora de la protecció dels drets laborals, 
la qualitat de l’ocupació i la competitivitat empresarial, en benefici de totes les per-
sones treballadores, les empreses i les organitzacions sindicals i empresarials de 
Catalunya.

Segons la base de dades de la Inspecció en dades estretes per CNAE55 (serveis 
d’allotjament) del període de gener a juny d’enguany s’han finalitzat 486 ordres de 
servei amb un resultat de 136 propostes de sanció i 112 requeriments d’esmena.

En el context de les actuacions portades a terme durant la crisi sanitària, i pel que fa 
a l’afectació que pot tenir per al sector, s’han actuat les denúncies presentades en rela-
ció a la pròpia situació derivada de l’estat d’alarma, i entre elles les centrades en l’afec-
tació de les persones treballadores amb contracte fix discontinu que no són cridades en 
el sector hoteler en el marc de la crisi sanitària.

S’ha d’especificar que el criteri del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies per a l’aplicació de mesures laborals per a les persones treballadores que te-
nen subscrits contractes de treball fixos discontinus, arran de la crisi de la Covid-19, 
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es basava en que els treballadors fixes discontinus que no estiguessin d’alta quan es 
va presentar l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) havien de ser in-
closos en un nou ERTO.

En aquesta línia la ITC ha actuat dintre dels marges legals, intentant la mediació 
sobre els fets i la inclusió de les persones no cridades en un ERTO per tal de garantir 
els seus drets, en especial l’accés a la prestació per desocupació, amb la recomana-
ció al denunciant d’acudir a la jurisdicció social en cas de desacord amb l’actuació 
empresarial.

A la ITC vigila, controla i actua davant de qualsevol incompliment laboral, ja 
sigui per denúncia - en un percentatge molt elevat, per exemple a BCN, el 96% de 
l’activitat inspectora ve requerida per la demanda externa - i òbviament els sectors 
a on més actua són els més precaritzats. A més a més, a títol d’exemple, hi ha ac-
tuacions intenses i campanyes en matèries claus com la contractació temporal, els 
temps parcial, el temps de treball, els temporers a Lleida, l’accidentabilitat del jo-
vent, la discriminació de la dona, entre moltes altres, que denoten l’actuació priori-
tària i centrada principalment en aquests sectors i col·lectius més precaritzats.

Pel que fa a l’accés a l’ocupació el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dis-
posa de la Cartera de serveis que inclou l’orientació, la formació, la intermediació i 
l’acompanyament, adequats a les característiques i necessitats de cada persona, que 
les ajuda a millorar l’ocupabilitat.

La Cartera de serveis del SOC té en compte les directrius assenyalades per l’Es-
tratègia catalana per a l’ocupació (ECO 2012-2020), el Pla de Desenvolupament de 
Polítiques d’Ocupació de Catalunya 2017-2018, i per les prioritats de l’Estratègia 
Europea per a l’Ocupació, així com els objectius fixats en l’Estrategia Española 
de Activación para el Empleo i els Planes de Evaluación de la Política de Empleo 
(PAPE) vigents.

El sistema d’ocupació de Catalunya s’organitza en base a un conjunt d’instru-
ments estratègics, l’Estratègia catalana per a l’ocupació, el Pla de desenvolupament 
de les polítiques d’ocupació de Catalunya, el Pla general de la formació professional 
de Catalunya i les estratègies, els plans i els instruments de planificació territorial 
derivats de la concertació territorial; i els operatius, com són l’Informe de prospec-
ció de necessitats de formació i qualificació professionals, l’Observatori de Treball i 
Model Productiu, el Model d’avaluació i el sistema d’informació comú.

Una de les coses que ens ha mostrat aquesta crisi és que hi ha persones molt in-
visibles, especialment les que es troben en situació d’irregularitat administrativa. 
Ho hem dit moltes vegades, toca fer un pas endavant en la flexibilització dels pro-
cessos de regularització. En l’àmbit d’immigració cal considerar les actuacions que 
estem impulsant a favor de la regularització de persones estrangeres (que conformen 
les accions A1(Covid-19) fins a l’acció A5(Covid-19) del capítol 2 del Decret Llei 
25/2020, del 16 de juny), que són accions genèriques tant per homes com per dones, 
així com una de més específica, que és la línia de subvencions a la contractació en 
l’àmbit del treball de cures, creada en el capítol 1, que ens permetrà subvencionar 
la contractació de persones treballadores (que seran majoritàriament dones estran-
geres en situació irregular) que no hagin estat donades d’alta els darrers dos anys a 
la Seguretat Social i que, entre d’altres, permetrà la regularització de prop de 900 
persones a través del procediment de l’arrelament social. Els ajuts de suport a la 
regularització formen part d’un paquet de mesures del Departament en els àmbits 
de la igualtat, les migracions i la ciutadania davant la crisi de la Covid-19, amb un 
pressupost Total de 4,28M€

Pel que fa a la perspectiva de gènere, en l’àmbit de la igualtat home-dona en 
l’àmbit del treball, el Decret llei 25/2020, de 16 de juny, estableix l’actuació dels 
plans d’igualtat home-dona en empreses o organitzacions, d’acord amb el previst 
a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.
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No es disposa del detall del nombre de les cambreres de pis d’hotels afectades 
pel tancament d’hotels que no han pogut accedir a una prestació per a cobrir les se-
ves necessitats, atès que es competència dels Ministeris corresponents. No obstant 
això, si podem facilitar informació per al codi CCAE 2009 «551 - Hotels i allotja-
ments similars», del nombre d’afiliacions durant les 2 primers trimestres del 2019 i 
del 2020.

Periode Grup econòmic

Nombre 
Afiliacions 

RGSS i Mineria 
del Carbó 

Nombre 
Afiliacions 
autònoms 

2019.03 551 Hotels i allotjaments similars 34.771 1.389
2019.06 551 Hotels i allotjaments similars 49.930 1.446

2020.03 551 Hotels i allotjaments similars 26.547 1.389

2020.06 551 Hotels i allotjaments similars 30.375 1.434

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
cambreres de pis afectades pel tancament d’hotels que no han pogut 
cobrar una prestació
314-08576/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08575/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de 
la perspectiva de gènere en l’abordatge de les conseqüències de la 
pandèmia de Covid-19 en les treballadores del sector turístic
314-08577/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08575/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir els drets laborals i les condicions de treball 
de les cambreres de pis dels hotels en la nova situació sanitària
314-08578/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08575/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir els drets laborals i l’accés a l’ocupació de les 
treballadores dels sectors més precaritzats
314-08579/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08575/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies monoparentals femenines
314-08583/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08583/12 juntament amb la: 314-08584/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

A data 30 de juny de 2020 els títols de família monoparental vigents a Catalunya 
són 68.530. D’aquests, 64.342 estan encapçalats per dones.

El Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, estableix dins del seu articulat la 
Condició de família monoparental, el Procediment de reconeixement i d’expedició 
dels títols i les Prestacions econòmiques i ajuts per a les famílies.

Correspon al departament competent en matèria de polítiques familiars el reco-
neixement i expedició de la condició de família monoparental, però els ajuts, pres-
tacions, bonificacions o avantatges que tenen les famílies monoparentals són múl-
tiples, i estan establerts per cadascuna de les administracions, departaments, o ens 
corresponents.

Actualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dona suport a 
les famílies monoparentals a través de:

1. La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, regula els ajuts econò-
mics destinats a donar suport a les famílies per millorar el seu benestar. En aquest 
sentit l’Ordre TSF/251/2016, de 19 de setembre, estableix les bases que han de regir 
la concessió de l’ajut econòmic sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar per 
a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment.

L’objecte d’aquestes bases és atorgar l’ajut econòmic pel naixement, adopció, tu-
tela o acolliment a famílies que no superin un determinat nivell d’ingressos, per tal 
de donar suport econòmic a les famílies esmentades per raó de l’atenció que aques-
tes hi dediquen i per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat.

La quantia de l’ajut està establerta en 650€, però en el cas de les famílies mono-
parentals i nombroses, i tenint en compte la seva problemàtica específica, l’estableix 
en 100 € més, per un Total de 750€.
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Durant l’any 2019 s’han atorgat 425 ajuts per naixement, adopció, tutela o acolli-
ment a famílies monoparentals.

2. La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, modifi-
cada per la Llei 1/2020, del 17 de febrer, té per objecte regular la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia amb la finalitat d’as-
segurar els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben 
en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en 
la societat.

En l’article 4 estableix el seu caràcter complementari i subsidiari amb les rendes 
del treball a temps parcial, quan els ingressos siguin inferiors al llindar de l’indica-
dor de renda de suficiència de Catalunya, per a les famílies monoparentals amb fills 
a càrrec i l’aplicació de la compatibilitat fineix amb la generalització de la compatibi-
litat de la renda garantida de ciutadania amb totes les rendes del treball derivades de 
contracte a temps parcial. En aquest cas, la prestació econòmica de la renda garanti-
da de ciutadania és per l’import de la diferència entre les rendes del treball i l’import 
de la prestació.

A febrer de 2020, el nombre de famílies monoparentals perceptores de renda 
garantida de ciutadania o complement de pensions/prestacions estatals del col·lectiu 
activable laboralment, és de 5.015 famílies amb carnet emès pel Departament de 
Treball Afers Socials i Famílies. No obstant això, des de l’òrgan gestor de la renda 
garantida de ciutadania es fa una lectura molt més oberta pel que fa a la conside-
ració de persones beneficiàries monoparentals, incloent totes aquelles famílies que 
només tenen un progenitor i menors a càrrec, tot i que encara no hagin iniciat el trà-
mit de sol·licitar el carnet de família monoparental. Amb aquest criteri ampliat, el 
nombre de famílies monoparentals beneficiàries de la renda garantida de ciutadania 
o complement de pensions/prestacions estatals del col·lectiu activable laboralment, 
és de: 8.078 famílies.

3. El Decret Llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació 
amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tribu-
tari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i d’adop-
ció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu.

L’article 3 de l’esmentat Decret Llei estableix un ajut, en forma de prestació eco-
nòmica de pagament únic d’import de 200 euros, amb l’objectiu de facilitar l’adqui-
sició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics, per a 
persones i unitats familiars a Catalunya que acreditin una reducció dràstica i invo-
luntària dels seus ingressos econòmics, com a conseqüència de la declaració de l’es-
tat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

L’article 6 estableix els requisits que han de tenir els beneficiaris d’aquesta pres-
tació, entre els que s’inclou, al punt f, que la persona sol·licitant ha de tenir familiars 
que convisquin amb ella i al seu càrrec. Les famílies monoparentals han pogut sol-
licitar la prestació per a subministraments bàsics sempre que hagin estat treballado-
res per compte propi o per compte d’altri, amb residència legal a Catalunya i s’hagin 
sotmès a una reducció involuntària de les rendes del treball o de la seva facturació 
com a conseqüència dels efectes de la Covid-19.

Dels 100.000 beneficiaris d’aquest ajut, 47.181 famílies estan encapçalades per 
un sol membre amb fills a càrrec. D’aquests el 70.4% són dones.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies monoparentals femenines que reben un ajut de la Generalitat
314-08584/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08583/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals 
que componen l’equip de la unitat integrada d’atenció als infants i 
adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
314-08585/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08585/12 juntament amb les: 314-08586/12, 314-08587/12 i 314-08588/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Tal com es vam explicar en seu parlamentària el passar 17 de juliol a la Comissió 
d’Infància en la compareixença de la Secretària d’Infància, Adolescència i Joventut 
i la Directora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, en aquests moments, 
l’equip de la Unitat Integrada d’Atenció als Infants i Adolescents Víctimes d’Abusos 
Sexuals de Tarragona, està format per 1 persona coordinadora, 3 psicòlegs i 2 tre-
balladors socials.

Els professionals han fet la formació següent:
– L’atenció a les víctimes d’abús sexual, per part de Jorge Barudy.
– L’Entrevista exploratòria, per part de J.R. Juarez.
– Formació en el Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència (sini@).
– Han participat en el Cicle de reflexió sobre la implementació del model nòrdic: 

«Barnahus d’atenció als infants víctimes d’abús sexual a Catalunya», realitzat per 
Save The children

Els professionals de la Unitat van iniciar la seva tasca al desembre de 2019. En 
un inici han estat dissenyant el detall del projecte tècnic i de procediments. Al mes 
d’abril de 2020, des del Servei d’Atenció a la Infància i l’adolescència de Tarragona, 
se’ls comença a derivar diferents casos per a la seva intervenció. A data 25 de juny 
de 2020 estan intervenint en 17 casos.

Finalment, en quant a la construcció de les instal·lacions de la unitat integrada (la 
casa d’infants), la previsió és que les obres s’iniciïn l’any que ve. En tot cas, l’actual 
ubicació provisional garanteix els espais adequats per al compliment de les funcions 
bàsiques de la Unitat.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda 
pels professionals de la unitat integrada d’atenció als infants i 
adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
314-08586/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08585/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no s’ha posat en marxa la unitat integrada d’atenció als infants i 
adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
314-08587/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08585/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a la posada en marxa de la unitat integrada d’atenció als infants i 
adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
314-08588/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08585/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dinamització de la 
Catalunya rural
314-08590/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08590/12, 
314-08591/12, 314-08592/12 i 314-08593/12; atès que les iniciatives es refereixen a 
un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet 
que és objectivament constatable, es considera convenient respondre-les de manera 
conjunta per tal de facilitar-ne l’elaboració, us informo del següent:

En primer lloc, referent a la pregunta 314-08590/12, en relació a les notícies apa-
regudes en diversos mitjans de comunicació sobre l’existència d’un projecte d’in-
versió en finques dels termes municipals de Sant Jaume de Frontanyà i la Pobla 
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de Lillet, al Berguedà; i Les Lloses, al Ripollès; amb l’objectiu de convertir-les en 
un gran vedat de caça de cérvols d’almenys 2.000 hectàrees, cal tenir en compte 
que, en primer lloc, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP), competent en matèria cinegètica, no ha rebut cap petició per segregar cap 
finca de les actuals àrees privades de caça que hi ha en aquests municipis per poste-
riorment crear-ne una de nova.

En qualsevol cas, en el moment que arribi una petició en aquest termes, el DARP, 
en atribució de les seves competències en matèria cinegètica, es tramitaria d’acord 
amb l’establert a la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça; i el Decret 506/1971, de 25 de 
març, per a l’execució de la Llei de Caça, de 4 d’abril de 1970 que regulen els ter-
renys de caça i de manera concreta la figura de les àrees privades de caça.

En aquest sentit, s’estudiaria la sol·licitud i es vetllaria per tal que la gestió cinegè-
tica que es proposi garantís l’aprofitament ordenat i sostenible de les espècies cinegè-
tiques que es volguessin aprofitar, que hauria d’estar recollida en el seu pla tècnic de 
gestió cinegètica. Els plans tècnics de gestió cinegètica (PTGC) són els instruments 
de la planificació cinegètica que tenen com a finalitat aconseguir un ús sostenible de 
les espècies de caça, compatible amb la conservació dels ecosistemes i de les espè-
cies amenaçades. Els PTGC han d’incloure una part d’avaluació de les poblacions 
animals que es troben dins de l’àrea privada de caça i una part d’organització dels 
aprofitaments.

En segon lloc, pel que fa a la pregunta 314-08591/12, la cria d’espècies cinegèti-
ques destinades a la repoblació per a un posterior aprofitament cinegètic s’ha de dur 
a terme en una explotació ramadera amb un programa sanitari de profilaxi i lluita 
contra malalties, i garantint el manteniment de la puresa genètica. La repoblació 
d’una espècie ha de tenir com a objectiu recuperar els efectius reproductors de les 
poblacions d’aquesta espècie i de les densitats en el medi, amb les garanties sanità-
ries corresponents. Alhora, això permet un aprofitament cinegètic sostenible i una 
renovació constant dels efectius.

En tercer lloc, i en relació amb la pregunta 314-08592/12, i com ja s’ha apuntat 
anteriorment, el DARP, competent en matèria cinegètica, no ha rebut cap petició per 
segregar cap finca de les actuals àrees privades de caça que hi ha en aquests mu-
nicipis per posteriorment crear-ne una de nova. Així mateix, tampoc ha rebut cap 
petició per introduir cap espècie a la zona, per la qual cosa no ha pogut dur a terme 
aquesta valoració. En el moment que arribi una petició en aquest termes, el DARP 
l’estudiarà i valorarà. Això no obstant, com a norma general no s’autoritza la in-
troducció de cap espècie que no tingui com a finalitat la recuperació de poblacions 
autòctones, o que el seu estat sanitari així ho requereixi i, en el cas de la caça, que 
permetin un aprofitament ordenat i sostenible. En el cas del cérvol, aquesta espècie 
és força abundant en els municipis esmentats i a hores d’ara no necessitaria cap re-
forç poblacional. En qualsevol cas, qualsevol decisió tindrà en compte el seu efecte 
envers la biodiversitat, conjuntament amb el Departament competent en la matèria.

En quart lloc, referent a la pregunta 314-08593/12, la caça compleix un valor so-
cial, essent també important en l’àmbit econòmic i de gestió del territori, i segueix 
sent indispensable per frenar el creixement poblacional, principalment d’espècies ci-
negètiques com el senglar. En aquest sentit, emfasitzar que el control de les espècies 
cinegètiques és clau per a la prevenció de danys a explotacions agrícoles i ramade-
res, així com també per evitar la transmissió de possibles malalties.

A Catalunya, l’activitat cinegètica té una tradició molt arrelada entre la població 
local. En moltes comarques la caça representa una activitat que genera una impor-
tant font d’ingressos, ja sigui de forma directa (permisos) o indirecta (turisme cine-
gètic). En els darrers anys, el preu que ha tingut la subhasta d’ungulats salvatges com 
l’isard, el cabirol o el cérvol a les Reserves Nacionals de Caça s’ha arribat a duplicar. 
Els municipis que reben aquests diners, s’estan conscienciant cada vegada més de la 
importància de conservar aquestes espècies, cosa que passa per la conservació del 
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medi natural. Per altra banda, els ingressos indirectes també constitueixen una im-
portant font d’ingressos per a molts municipis de muntanya.

La caça és una tradició i els caçadors formen un col·lectiu al servei de la comu-
nitat local. El seu coneixement del territori i la seva organització són d’una ajuda 
inestimable en els casos de successos i episodis que superen la resposta normal dels 
serveis de la comunitat. En la mesura que es redueix la població agrícola, les so-
cietats de caçadors van assumint part de les tasques que aquesta tenia encomanada, 
especialment la de regular el creixement de les espècies oportunistes, protegir els 
danys als béns i collites i realitzar actuacions d’abast territorial en les zones menys 
comunicades del poble.

Finalment, i després de posar de manifest la importància de la caça en el desen-
volupament rural, apuntar que les activitats relacionades amb la caça no mitiguen, 
de manera directa, el despoblament. Tanmateix, tal i com s’ha detallat, poden con-
tribuir de manera indirecta a dinamitzar l’economia del territori on es desenvolupa 
l’activitat. Aquest fet, per tant, pot contribuir a mantenir-hi la població. S’ha de tenir 
en compte que molts dels caçadors ja viuen en aquest territori rural, i els que s’hi 
desplacen des d’altres zones, tot i no quedar-s’hi a viure, sovint contribueixen a do-
nar vida a l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la criança 
de cérvols es considera una iniciativa ètica i de respecte a la 
biodiversitat
314-08591/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08590/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet d’introduir 
un volum d’espècies destinades a la caça ,tindrà un impacte sobre la 
biodiversitat de la zona
314-08592/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08590/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les activitats 
relacionades amb la caça contribueixen al desevolupament rural i 
milloren la despoblació
314-08593/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08590/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones inscrites en el Registre de turisme de Catalunya
314-08687/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-08687/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-08688/12.

Atès que les preguntes indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració, i proporcionar una major cohesió a la informació.

El nombre d’empreses i establiments turístics i el nombre de guies de turisme 
inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a data de 9 de juliol de 2020 és el se-
güent:

− Establiments d’apartaments turístic 266
− Establiments hotelers 3.076
− Establiments de turisme rural  2.490
− Càmpings 352
− Habitatges d’ús turístic 86.128
− Guies de turisme 3.084
− Total 95.396
D’altra banda, hem de recordar que d’acord amb l’actual marc normatiu i en con-

sonància amb la Directiva de Serveis en el mercat interior, l’administració turística 
de la Generalitat no intervé per a l’inici de l’activitat dels allotjaments turístics. Són 
les administracions turístiques locals, d’acord amb la Llei 16/2015, de simplificació 
i dels governs locals, la normativa de règim local catalana, i la Llei de Turisme, les 
competents per habilitar l’inici de l’activitat dels allotjaments i per tant també con-
trolar el compliment d’aquells que no comptin amb la seva habilitació, a l’igual que 
fan amb la resta d’activitats econòmiques del municipi.

Dit això, el departament d’Empresa i Coneixement, en el marc de la col·laboració 
i cooperació amb les administracions locals, ve impulsant una campanya especifi-
ca i intensa de persecució i recerca de l’oferta no legalitzada pels ajuntaments per 
promoure la seva regularització i la preceptiva inscripció al Registre de Turisme de 
Catalunya.

El control es realitza de forma especial en municipis que no reben suficients in-
gressos provinents de l’impost turístic o no tenen estructura, ja que la Llei 5/2017, 
del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i 
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de creació i regulació de l’impost sobre estades en establiments turístics, estableix 
que els ajuntaments han de destinar una part dels recursos del Fons del Foment de 
turisme a actuacions i projectes de millora del control i inspecció sobre els establi-
ments.

Aquesta activitat de control és coherent amb el Pla Estratègic de Turisme de Ca-
talunya 2018-2022, el qual estableix en concret per a l’objectiu d’actuació número 5 
«Millorar les condicions competitives del sector turístic català», la iniciativa de do-
nar continuïtat als programes d’inspecció de l’oferta no habilitada.

La Direcció General de Turisme es coordina amb totes les administracions im-
plicades en les diverses competències, en aquest cas amb els municipis que també 
dediquen esforços a combatre la il·legalitat, ja sigui amb els fons provinents de l’im-
post turístic o bé amb mitjans propis. També amb la implicació de les policies locals 
i dels Mossos d’Esquadra.

Aconseguir més implicació del conjunt d’administracions, també de l’Agència 
Tributària espanyola i accentuar la col·laboració amb ella per detectar l’activitat i lo-
calitzar-la en aquesta matèria, serà una línia d’actuació primordial.

En aquest context, el Departament d’Empresa i Coneixement, des del 2013 
fins el juny 2020 ha realitzat un Total de 41.630 activitats inspectores sobre ges-
tors (intermediaris) i propietaris d’habitatges d’ús turístic, i en menor mesura sobre 
titulars d’apartaments turístics. Aquesta activitat ha derivat en l’obertura de 6.420 
expedients informatius (diligències prèvies) i 1.539 expedients sancionadors que in-
cideixen en més de 21.169 places d’allotjament il·legal. Dels 1.539 expedients sancio-
nadors oberts, 1.283 han estat resolts amb imposició de sancions que oscil·len entre 
els 3.001 i els 60.000 euros, amb imposició de de sancions per una quantia Total de 
8.062.263,62 euros.

En el marc d’aquesta campanya també realitzem el seguiment de la legalitat dels 
habitatges a través de la vigilància i sanció de l’oferta a través de tot tipus d’inter-
mediaris (plataformes d’internet, gestors, o de qualsevol altra, sempre que facin de 
mitjancers en la seva comercialització o publicitat). Així, es detecten els habitat-
ges il·legals per la manca d’exhibició del número d’inscripció al registre de turisme 
(atorgat un cop disposen de l’autorització municipal) i que els intermediaris estan 
obligats a exhibir.

La supervisió de l’oferta de les plataformes genera requeriments per ordenar la 
retirada de les ofertes en què no consta aquesta identificació, i la incoació d’expe-
dients sancionadors i de protecció de la legalitat infringida per manca de publicitat 
del número d’identificació.

L’Administració de la Generalitat disposa de 18 persones inspectores per exercir 
les funcions que corresponen als serveis d’inspecció turística.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspectors de què disposa per al control del Registre de turisme 
de Catalunya
314-08688/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 74865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08687/12.

Fascicle vuitè
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les assignacions del 
Fons Social Europeu a projectes del 2014 ençà
314-08689/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08689/12 juntament amb la: 314-08692/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Al document adjunt es detallen les operacions efectivament seleccionades en el 
marc del Programa Operatiu de Catalunya a 20 de juliol de 2020. Segons consta en 
aquest document s’han seleccionat operacions per import de 546.413.498,31 € i es tro-
ben ja executades o en execució operacions per valor de 446.835.938,85€. Així doncs, 
quedarien per assignar 63.072.192€.

Tanmateix, a mesura que es van executant les actuacions i es va presentant la 
justificació econòmica l’import seleccionat i l’import en execució es va reduint i cal 
anar incrementant l’assignació d’imports a noves operacions amb l’objectiu de justi-
ficar a la Comissió Europea tot l’import assignat al Programa Operatiu.

Efectivament, està previst presentar una reprogramació enguany, entre d’altres 
raons perquè la Comissió Europea ha fet modificacions reglamentàries que perme-
ten obtenir una taxa de cofinançament del 100% en la despesa que es declari en 
l’exercici comptable 2020-2021 i també la possibilitat de finançar despesa destinada 
a donar resposta a les necessitats generades pel Covid-19.

En aquest moments no podem facilitar encara aquesta informació perquè s’estan 
treballant els documents de la reprogramació, encara no s’ha enviat cap proposta a 
la Comissió Europea i no seran definitius fins que es disposi de la seva aprovació.

Barcelona, 8 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si reprogramarà 
l’assignació del Fons Social Europeu
314-08692/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08689/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
d’obertura de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-08694/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08694/12 juntament amb les: 314-08695/12 i 314-08696/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El SOC, des del dia 8 de juny, ha anat obrint progressivament les seves oficines 
al públic i incorporant l’atenció presencial per als tràmits i gestions relacionades 
amb els serveis SOC mitjançant cita prèvia.

Per altra banda, cal indicar que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
va posar en marxa a finals de març un nou servei d’atenció telefònica gratuïta, a tra-
vés del 900 800 046, per donar resposta a preguntes de la ciutadania relacionades 
amb com donar d’alta una demanda d’ocupació, la Renda Garantida de Ciutadania i 
tràmits i/o consultes que normalment es realitzen des d’una Oficina de Treball. En 
aquest sentit, més de 500 professionals van donar atenció a la ciutadania, arribant a 
pics de 18.000 trucades en un dia, fet provocat en gran mesura per la manca d’aten-
ció, tant presencial com telefònica, del SEPE, denunciada públicament per moltes 
persones treballadores (i per molts treballadors/es del propi SEPE) en relació al co-
brament de la prestació derivada dels ERTO. Indicar que aquest servei telefònic se-
gueix en funcionament i opera amb normalitat i, per tant, no es valora la necessitat 
d’ampliar l’atenció telefònica per a tràmits i serveis SOC.

Sobre la referència a les queixes dels usuaris en les dificultats per accedir a 
l’atenció telefònica en relació als ERTO, volem aclarir que les dificultats denunci-
ades eren i segueixen sent per contactar amb el servei telefònic del SEPE, ja que 
volem recordar que ni la gestió d’aquests expedients ni pel que fa a les prestacions 
derivades, entren en les competències ni en l’àmbit d’actuació del SOC i no dispo-
sa d’informació al respecte. El telèfon gratuït que el SOC va posar al servei de la 
ciutadania en general, només informa i realitza gestions i tràmits relacionats amb 
els serveis SOC. Per aquest motiu, des del SOC no es fa el servei d’informació dels 
ERTO ni telefònica ni presencialment.

En relació amb la gestió dels ERTO, indicar que des de la Direcció General de 
Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, es va mobilitzar 
un equip especialitzat en atendre consultes per escrit i per telèfon sobre els ERTO i 
en paral·lel, tramitar més de 98.000 expedients fins a la data, la immensa majoria 
durant els mesos de març i d’abril.

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar 
les línies d’atenció al client del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
314-08695/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08694/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
telefònics del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya destinats al 
servei d’informació relativa als expedients de regulació temporal 
d’ocupació
314-08696/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08694/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ja treballa per a 
presentar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 
2021 abans del 10 d’octubre
314-08700/12

Proponent: GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08700/12 us in-
formo del següent:

L’elaboració del pressupost de la Generalitat és una tasca interna que comprèn 
gairebé tot l’exercici pressupostari, parteix de les previsions macroeconòmiques per 
al proper exercici pressupostari i de l’anàlisi de l’evolució dels indicadors de progrés 
econòmic i social, a més de les projeccions demogràfiques d’evolució de població 
per trams d’edat.

Actualment encara no s’ha publicat l’ordre d’elaboració del pressupost 2021, que 
és l’instrument que dóna el tret de sortida formal a Total l’organització i on proposen 
els formularis per a recollir les propostes d’ingressos i despeses dels departaments. 
Les incerteses sobre les previsions econòmiques per a 2021, sobre l’objectiu de dè-
ficit i també sobre quins seran els recursos del model de finançament per part de 
l’Estat han fet endarrerir aquesta ordre.

No obstant, internament tots els departaments i entitats i també el Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda estan treballant en l’elaboració dels 
escenaris d’ingressos i despeses per tal que, un cop es disposi de suficient informa-
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ció, es pugui calcular el límit de despesa per poder elaborar el pressupost per a 2021 
amb la màxima celeritat possible.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia digital a 
les xarxes socials dels departaments de la Generalitat
314-08714/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de la 314-08714/12 
a la 314-08717/12 us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar major cohesió a la informació i afavorir-ne 
la seva comprensió i anàlisi.

Tot i que hi ha una estratègia digital comuna a tots els departaments, la política 
específica de cada departament a les xarxes socials i altres mitjans la marquen els 
responsables de comunicació dels departaments respectius.

La gestió (alta, modificació i baixa) dels comptes de xarxes socials corporatius 
s’executa des de la Direcció General d’Atenció Ciutadana. La política comunicati-
va (redacció i publicació de continguts) es gestiona des dels departaments a partir 
d’unes pautes genèriques bàsiques establertes per la Direcció General d’Atenció Ciu-
tadana en la Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya.

Des de fa deu anys la institució disposa de la Guia de xarxes socials de la Ge-
neralitat de Catalunya en què s’estableixen unes pautes comunes per a la presència 
homogènia de la Generalitat a les xarxes socials. A més, també s’han publicat al-
tres guies que recullen pautes i recomanacions de caràcter més general, com ara el 
Manual dels governs a Twitter.

A la Guia de xarxes s’explica el procediment que cal seguir per obrir perfils cor-
poratius de qualsevol departament, organisme, servei o marca i els usos i objectius 
de la presència en cadascuna de les xarxes. Així mateix, es fan recomanacions per a 
una presència adequada i reeixida i s’hi detallen els criteris d’estil comunicatiu més 
adequats per a cada eina. La Guia també explica que la Direcció General d’Atenció 
Ciutadana és l’òrgan responsable de la gestió d’aquest canal de comunicació, però no 
pas de la producció de continguts, de la qual és responsable cada unitat/departament 
que edita i publica els continguts en la xarxa corresponent.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/xarxes/guia_usos_xarxa_cat.pdf
http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/xarxes/guia_usos_xarxa_cat.pdf
http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/xarxes/20170504-Manual-dels-governs-a-Twitter.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui gestiona les 
xarxes socials dels departaments de la Generalitat
314-08715/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08714/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui dirigeix 
l’estratègia digital dels seus comptes a les xarxes socials
314-08716/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08714/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si existeix un llibre 
d’estil d’ús de les seves xarxes socials
314-08717/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08714/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia 
comunicativa del seu compte de Twitter @govern
314-08718/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08718/12 a 314-
08723/12, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció 
General de Comunicació del Govern.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 31 de juliol de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència
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Annex
Els comptes de les xarxes socials del Govern segueixen la guia d’usos i estils 

de les xarxes socials de la Generalitat: http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/ser-
veis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/guia-de-xar-
xes-socials/. Aquesta guia de referència es va actualitzant periòdicament, actual-
ment està vigent la novena edició d’abril de 2019.

També es disposa de casos de bones pràctiques en l’ús d’aquestes xarxes entre 
ells, el compte de @govern i @catalangov, recollides en el manual editat conjunta-
ment entre la Generalitat i la xarxa social twitter: Manual dels governs a Twitter: 
Pautes per a institucions públiques a partir de l’experiència del Govern de Catalunya 
http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/xarxes/20170504-Manual-
dels-governs-a-Twitter.pdf que aporta tècniques i idees a institucions de govern i ad-
ministracions públiques per actuar d’una manera coherent i efectiva en l’ús d’aques-
ta xarxa.

En aquest mateix manual s’explicita que per a la bona comunicació en totes les 
xarxes socials de la Generalitat s’estableixen unes normes mínimes de participació, 
de manera que es pugui dur a terme una conversa respectuosa, tolerant i fructífe-
ra amb la ciutadania i per tant, la ciutadania hi pot fer comentaris si compleixen 
aquests requisits.

En aplicació d’aquestes normes de participació, els comptes que de manera rei-
terada i constant fan comentaris insultants, apologia del nazisme, amenaces o ultra-
passen les més elementals normes de respecte són denunciats a twitter i bloquejats.

Per tant, les denuncies i bloquejos d’usuaris no es produeixen per opinions dis-
crepants amb el Govern sinó perquè contravenen les pròpies normes d’ús de la xarxa 
social twitter recollides a: https://help.twitter.com/en/safety-and-security#abuse i en 
especial a https://help.twitter.com/en/safety-and-security/cyber-bullying-and-online-
abuse

Prova d’això és que en molts dels casos després de la preceptiva denúncia és la 
pròpia xarxa la que actua contra la compte.

Actualment, i des del seu naixement com a compte governamental, el compte de 
Govern té bloquejats un centenar d’usuaris dels 300.000 seguidors que té.

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Jaume Clotet i Planas, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el seu bloqueig 
d’usuaris de Twitter respecta els principis de transparència, ètica i 
bon govern
314-08719/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08718/12.

http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/guia-de-xarxes-socials/
http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/guia-de-xarxes-socials/
http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/guia-de-xarxes-socials/
http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/xarxes/20170504-Manual-dels-governs-a-Twitter.pdf
http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/xarxes/20170504-Manual-dels-governs-a-Twitter.pdf
https://help.twitter.com/en/safety-and-security/cyber-bullying-and-online-abuse
https://help.twitter.com/en/safety-and-security/cyber-bullying-and-online-abuse
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si dona una 
informació esbiaixada a les xarxes socials en funció del que pensen 
els ciutadans
314-08720/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si dona una 
informació esbiaixada a les xarxes socials en funció de l’afinitat 
política dels usuaris
314-08721/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui dirigeix 
l’estratègia digital i el llibre d’estil del seu compte de Twitter @govern
314-08722/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el llibre d’estil del 
seu compte de Twitter @govern
314-08723/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08718/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de 
l’Institut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: anàlisi de les 
conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població 
jove a Espanya
314-08732/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08732/12 juntament amb les: 314-08733/12, 314-08734/12, 314-08735/12, 
314-08736/12 i 314-08737/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La Direcció General de Joventut (DGJ), mitjançant l’Observatori Català de la 
Joventut (OCJ), ha analitzat els resultats i conclusions de l’informe de l’Injuve «Ju-
ventud en Riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas de la Covid-19 
sobre la población joven en España». Des de la DGJ entenem que aquest informe 
aporta dades i informacions rellevants que poden ser útils per al disseny de políti-
ques públiques que contribueixin a fer front als efectes i conseqüències més nega-
tius de la pandèmia i de la crisi econòmica i social que du associada. Tanmateix, 
cal tenir en compte que l’informe de l’Injuve és només una primera aproximació de 
caràcter general a l’impacte que la Covid-19 ha tingut sobre el conjunt de població 
juvenil de l’estat.

D’altra banda, i per tal de disposar d’una anàlisi detallada i aprofundida dels 
efectes de la pandèmia sobre la joventut catalana, l’OCJ va iniciar a l’abril una re-
cerca exhaustiva que inclou diverses fonts d’informació (entre les quals el propi in-
forme de l’Injuve) i que ha comptat amb la col·laboració i les aportacions dels equips 
de treball de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ), així com d’especialistes ex-
terns procedents tant d’institucions acadèmiques com del Tercer Sector.

El primer resultat d’aquesta recerca ha estat l’elaboració de l’informe «JOVEN-
TUT, Covid-19 I DESIGUALTATS. Situació actual i prospectiva». L’informe comp-
ta amb dues parts diferenciades. La primera (Part I - Situació i necessitats de la jo-
ventut), té una caràcter bàsicament analític i ja s’ha publicat i es troba disponible a 
la web de l’OCJ. Quant a la segona (Part II - Intervencions adreçades a la joventut), 
és més propositiva, s’està acabant de tancar i es publicarà properament.

En relació amb les conclusions de l’informe de l’Injuve i les dades concretes res-
pecte les quals es demana una opinió, el Govern les valora com a negatives i preo-
cupants. En aquest sentit, cal dir que les dades corroboren una tendència que ja ha-
víem identificat i diagnosticat anteriorment en diversos estudis i recerques, com ara 
la darrera Enquesta a la Joventut de Catalunya (EJC), que va posar de manifest que 
bona part dels efectes i conseqüències laborals de la crisi de 2008 s’han mantingut 
posteriorment en bona part dels treballadors i treballadores més joves. Ho vèiem, 
per exemple, amb les dades de contractació temporal i de contractació a temps par-
cial. O amb les dades salarials, que apunten a una pèrdua generalitzada de poder 
adquisitiu respecte l’escenari precrisi. La conclusió, per tant, era que la joventut va 
sortir de la crisi pitjor del que hi havia entrat, ja que aquesta sortida –sempre rela-
tiva– va anar acompanyada d’una precarització generalitzada de les condicions de 
treball, especialment significativa entre la població jove. Així, si fa deu anys es par-
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lava d’una «crisi amb rostre jove», ara es pot parlar d’una «cristal·lització de la crisi 
en la gent jove».

Resulta evident que l’impacte de la Covid 19 ha aguditzat aquesta situació i que 
la gent jove –en especial el col·lectiu de 16 a 24 anys– és qui més ha patit els acomia-
daments, els ERTO o la impossibilitat de subscriure nous contractes de treball un 
cop finalitzats els contractes temporals que tenien. L’agreujament respecte la situa-
ció prèvia a la pandèmia, que ja era de precarietat estructural, resulta especialment 
preocupant si tenim en compte que bona part de les generacions joves hauran estat 
doblement castigades per la crisi i que tota la seva trajectòria laboral s’haurà vist con-
dicionada pels efectes de la recessió i la precarietat.

La crisi iniciada el 2008 ja va afectar amb especial virulència la joventut, tant 
pel que fa a la velocitat amb què va arribar a aquest col·lectiu com per la magnitud 
amb què va fer-ho. La recuperació entre la joventut havia estat més lenta i, com ja 
s’ha apuntat, moltes persones joves encara estaven en una situació de vulnerabilitat 
laboral. I ara, la nova crisi generada per la Covid 19 farà que moltes persones joves 
continuïn, o tornin a caure, en situacions de vulnerabilitat laboral (una vulnerabili-
tat que podria esdevenir la característica dominant de les seves trajectòries fins i tot 
a mig o llarg termini). Les dades d’afiliació al règim general de la Seguretat Social 
de març de 2020 reflecteixen clarament aquest impacte de la Covid 19 sobre l’ocu-
pació juvenil, ja que mostren que, respecte el 31 de desembre de 2019, el descens de 
l’afiliació juvenil suposa el 47,7% de la caiguda Total d’afiliacions (cosa que s’explica 
pel fet que les persones joves tenen una major proporció de contractes temporals, o 
treballen sense contracte, i perden la feina amb molta més facilitat quan arriba una 
crisi).

Com hem indicat la població jove és efectivament un dels col·lectius més afectats 
per l’actual situació del mercat de treball. En aquest sentit, des del SOC, despleguem 
polítiques d’ocupació juvenil orientades a la millora de l’ocupabilitat d’aquest joves per 
posicionar-los en les millors condicions d’accés al món laboral. Els programes promo-
guts pel SOC, alguns d’ells en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat 
de Catalunya, ofereixen serveis d’orientació professional, formació, autoocupació... i 
tenen l’objectiu d’inserir d’aquests joves i reduir així els indicadors del mercat de tre-
ball dels joves. Així mateix, els joves vulnerables són els destinataris prioritaris de la 
política d’ocupació juvenil mitjançant programes integrals de noves oportunitats pels 
joves sense estudis, projectes d’inserció singulars arreu del territori català amb col·la-
boració amb entitats i administracions locals, etc.

A més, cal entendre que la vulnerabilitat dels joves és multifactorial. No només 
és imputable a la manca de qualificació professional, que any rere any es va millo-
rant, sinó de les condicions laborals d’accés al mercat de treball que alhora depenen 
del cicle econòmic, de les relacions laborals entre empresaris i treballadors, de les 
condicions laborals pactades... Des del SOC implementem diferents iniciatives, en 
col·laboració amb les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya, per accedir a la 
seva primera ocupació (programa Treball i Formació de joves, Noves oportunitats 
d’ocupació) i en programes de desenvolupament local com en el cas de Treballs als 
Barris o el programa de 7 comarques. Tots aquests programes prioritzen la partici-
pació de joves en situació de vulnerabilitat amb l’objectiu d’oferir-los experiències 
professionals remunerades i bagatge laboral per afrontar en millors condicions les 
seves vides professionals i personals.

Per altra banda, quan parlem d’emprenedoria, valorem les dades positivament, 
atès que Catalunya sempre s’ha caracteritzat per l’emprenedoria dels seus treballa-
dors i des de l’Administració s’ha vetllat per potenciar l’autoocupació com una de 
les sortides al mercat de treball. Específicament pels joves s’han promogut diferents 
iniciatives des del SOC per potenciar entre els joves l’esperit emprenedor.

Per últim, la crisi del Covid-19 ha afectat les ocupacions que requereixen una 
baixa qualificació i en el sector serveis (turisme, hostaleria, cultura, etc.) on la pre-
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sència de joves és més elevada respecte d’altres sectors productius (indústria o agri-
cultura). Això comporta que la taxa de demandats d’ocupació dels joves també sigui 
elevada. En aquest sentit, la transició laboral dels joves és un objectiu estratègic pel 
SOC per tal de conduir els joves cap a sectors emergents o generadors d’ocupació 
per evitar, justament, la cronificació dels joves a l’atur.

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre 
la població jove a Espanya que indica que Catalunya és el segon 
territori de l’Estat amb més contractes indefinits inferiors a l’any
314-08733/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08732/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre 
la població jove a Espanya que indica que Catalunya és el territori de 
l’Estat amb més treballadors per compte propi
314-08734/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08732/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre 
la població jove a Espanya que indica que Catalunya és el territori de 
l’Estat amb més joves amb ocupació vulnerable
314-08735/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08732/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre 
la població jove a Espanya que indica que Catalunya té una demanda 
alta d’ocupació juvenil
314-08736/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08732/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre 
la població jove a Espanya que indica que Catalunya té una taxa alta 
d’ocupació vulnerable
314-08737/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08732/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació no va presentar fins al 20 de 
maig el pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del 
desconfinament i d’inici del curs 2020-2021
314-08756/12

Proponent: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08756/12, 314-
08757/12, 314-08758/12, 314-08759/12, 314-08760/12, 314-08761/12 i 314-08762/12 
us informo del següent:

El 20 de maig el Procicat va aprovar el Pla d’obertura de centres educatius en 
fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-20. L’endemà, 21 de maig, el 
Departament d’Educació va publicar les instruccions que despleguen el Pla aprovat 
pel Procicat. Cal recordar que la fase 1 impedia l’accés d’alumnat als centres educa-
tius, mentre que la fase 2 ho feia de manera limitada, deixant la potestat de regular 
aquestes limitacions a les autoritats educatives competents.

El Departament d’Educació, amb la voluntat d’escoltar el parer de la diversa 
representació de la comunitat educativa, va mantenir trobades telemàtiques amb 
la Permanent del Consell Escolar de Catalunya i en el món local amb l’Associació 
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i les quatre Dipu-
tacions i els Consells Comarcals. També amb els sindicats, federacions de pares i 
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mares, patronals de les escoles concertades i de les privades, patronals del servei de  
menjador, patronals del transport escolar, grups parlamentaris, la Junta Central  
de Directors i Directores, directors i directores d’escoles de màxima complexitat, de 
centres de formació professional, de llars d’infants i de centres d’educació especial, 
entitats i moviments de l’àmbit pedagògic, entitats de lleure educatiu, entitats dedi-
cades a la protecció de la infància i especialistes en salut pública.

Tanmateix, des de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats, 
es va mantenir el contacte durant tota l’etapa de confinament amb les entitats que re-
presenten el sector dels centres privats i dels privats concertats, així com de les llars 
d’infants privades i els centres d’educació especial privats-concertats.

La decisió d’obrir els centres a tot Catalunya el dia 1 de juny es va realitzar 
d’acord amb les autoritats sanitàries i complint les indicacions del Procicat, una 
vegada tots els territoris estiguessin en la fase 2 de desescalada. El Departament 
d’Educació va plantejar durant aquest període un triple objectiu:

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educa-
tiva que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius pro-
fessionals i artístics, adults i idiomes).

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada 

centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.
Paral·lelament, la possibilitat de tornar al centre educatiu va facilitar l’atenció a 

la població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares ha-
guessin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o sense capa-
citat per acollir altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

El 3 de juliol de 2020, el Departament d’Educació va presentar el Pla d’actuació 
per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, que es 
complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polí-
tiques Educatives. Aquestes instruccions es van presentar el 9 de Juliol de manera 
conjunta amb un altre document titulat: Preguntes més freqüents i Guia per elaborar 
el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021. Ambdós pretenen 
establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes 
garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres 
educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una 
educació de qualitat.

El Departament d’Educació també ha compartit amb els diversos sectors de la 
comunitat educativa les instruccions per a l’inici del nou curs escolar, inclosos els 
representants de les associacions municipalistes. En particular, s’han mantingut en-
trevistes i sessions de treball amb tots els Ajuntaments i centres educatius, tant des 
dels Serveis Territorials corresponents com des de la Inspecció Educativa per tal 
d’adaptar les instruccions a les necessitats detectades a cada municipi.

Pel que fa al menjador escolar, hem de tenir en compte que és un servei com-
plementari que es presta en la majoria d’escoles durant el curs escolar. En tot cas, 
no és obligatori que hi hagi menjador a les escoles i el servei es presta mentre hi ha 
activitat lectiva presencial.

El Pla per adequar-se a les mesures preventives de la fase 2 va preveure l’aten-
ció personalitzada, puntual i voluntària de tot l’alumnat. Per tant, en aquestes con-
dicions, la reobertura del menjador escolar no resultava necessària per un nombre 
indeterminat d’alumnes, que de cap manera farien econòmicament sostenible la re-
obertura, ni tampoc resultava viable organitzativament. Adequar els espais de men-
jador a les noves condiciones sanitàries i les noves necessitats de seguretat hauria 
generat un esforç considerable quan faltaven pocs dies per al final de curs escolar.

A més, hem de tenir present que la reobertura dels menjadors hauria provocat 
que decaigués el dret a percebre les indemnitzacions previstes en virtut del Decret 
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7/2020 per a les empreses prestadores d’aquest servei, que van estar condicionades 
al tancament per les mesures de confinament.

Podeu consultar els documents relatius a l’obertura de centres educatius en fase 
2 de desescalada als enllaços següents:

– Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització 
del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del 
curs 2020-2021

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInter-
nes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf

– Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInter-

nes/Inst-obertura-centres.pdf

Barcelona, 26 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència 
per al funcionament i l’organització dels centres escolars de no 
presentar fins al 20 de maig el pla d’obertura dels centres educatius 
en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-2021
314-08757/12

Proponent: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08756/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del 
desconfinament i d’inici del curs 2020-2021 preveu l’obertura dels 
centres l’1 de juny de 2020
314-08758/12

Proponent: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08756/12.

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del 
desconfinament i d’inici del curs 2020-2021 no permet l’obertura 
dels centres educatius concertats abans de l’1 de juny de 2020 si 
compleixen totes les mesures de seguretat
314-08759/12

Proponent: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08756/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament 
i d’inici del curs 2020-2021 no permet l’obertura dels menjadors 
escolars si compleixen totes les mesures de seguretat
314-08760/12

Proponent: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08756/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no defineix els criteris sanitaris i les restriccions per a poder 
obrir els menjadors dels centres escolars si n’hi ha que els podrien 
complir
314-08761/12

Proponent: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08756/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha consensuat 
amb la comunitat educativa els termes del pla d’obertura dels 
centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 
2020-2021
314-08762/12

Proponent: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08756/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions 
aplicades a les empreses de vehicles de transport concertat per les 
jornades de treball que imposen a llurs treballadors
314-08796/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08796/12 juntament amb les: 314-08797/12 i 314-08798/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En relació a la concreta denúncia presentada pel sindicat FAA-IAC contra diver-
ses empreses que comparteixen com a denominació comercial CABIFY, a la qual 
es fa referència, s’informa que tracta sobre quatre aspectes de la relació laboral, tot 
i que només n’esmenta tres, l’existència de jornades que superen els límits legals, 
la inexistència de mesures de prevenció des de l’òptica dels riscos psicosocials i 
l’incompliment de determinats paràmetres de la Llei Orgànica de Protecció de Da-
des (LOPD). En el text de la denúncia acaba afegint que les empreses denunciades 
han de considerar-se una entitat productiva única ja que es dediquen a subcontractar 
la pròpia activitat entre elles. Es podria entendre que aquí estaria demanant una ac-
tuació en matèria de cessió il·legal de treballadors.

De manera substancial, respecte dels mateixos aspectes s’ha tingut coneixement 
de diverses denúncies presentades en la geografia estatal (La Coruña, València i 
Madrid), les quals varen ser objecte d’anàlisi per les inspeccions territorials compe-
tents i d’anàlisi i coordinació per la Direcció Especial de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social (Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social).

Del resultat d’aquesta coordinació, respecte de les qüestions relacionades amb 
els riscos psicosocials s’està gestionant i coordinant l’assumpte a nivell estatal. En 
aquest àmbit, d’acord amb la Direcció Especial de la Inspecció de Treball s’ha en-
tès procedent no seguir actuacions vista la tramitació d’un expedient sancionador 
en matèria de cessió il·legal de persones treballadores per la Inspecció Provincial de 
València. Aquesta circumstància aconsella - per no entrar en contradicció amb la ci-
tada acta d’infracció - esperar a obtenir la fermesa del pronunciament administratiu 
o judicial al respecte, per delimitar el veritable ocupador en les relacions jurídiques 
laborals entre Cabify, les persones treballadores i d’altres empreses implicades.

En aquest punt, quant a la resta d’aspectes denunciats s’ha de dir que exactament 
els mateixos fets havien estat investigats anteriorment a Barcelona, de manera molt 
exhaustiva, en actuacions dutes a terme bé per denúncia, bé per petició judicial d’in-
forme (normalment en processos per acomiadament dels conductors) i que, per tant, 
desaconsellaven no repetir les actuacions, ja que les darreres havien estat tancades el 
25/6/2019 (5 mesos abans de la denúncia que ens ocupa i en el mateix any natural).

Respecte als incompliments a la LOPD és evident que queden fora de l’àmbit 
competencial de la Inspecció, tot i que la inspectora actuant va fer avaluació del 
tema del mòbils en la seva actuació.

A Catalunya, d’acord amb la informació de què es disposa en la base de dades 
de la Inspecció, i la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Se-
guretat i Salut Laboral les actuacions i sancions portades a terme són les següents:
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– Sancions econòmiques:
Hi consta la l’empresa Uber System Spain, SL amb expedient administratiu 

 SB-329/19. Té una infracció molt greu en matèria d’estrangeria.
Sanció proposada 113.006,67 euros.
L’expedient es troba actualment suspès a l’espera que es tingui coneixement de la 

fermesa de la Resolució judicial derivada d’un procediment iniciat per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, per tal d’assegurar l’eficàcia de la Resolució que, en 
el seu cas, pogués recaure.

– Actuacions:
Max Mobility Spain S.L. (B86261823)
(app CABIFY és l’aplicació informàtica propietat de l’empresa MAXI MOBI-

LITY SPAIN S.L.)
A Catalunya hi ha una ordre de servei rogada (per denúncia sol·licitud d’informes 

jutjats,...) en matèria de temps de treball, finalitzada al 2018.

Vector Ronda Teleport S.L. (B87218723)
Des de 2018 s’han obert 14 ordres de servei rogades (per denúncia, sol·licitud 

d’informes jutjats,...) de les quals resten per finalitzar 5: 3 de 2019 i 2 de 2020.
S’han obert per diferents matèries: temps de treball, seguretat social, hores ex-

tres, frau en la contractació, obligacions formals i documentals,...
S’han estès 5 propostes d’acta d’infracció:
– 2 al 2018: per establir condicions inferiors i 1 en matèria de temps de treball.
– 3 al 2019: en seguretat social, frau en la contractació temporal, no respectar el 

temps de descans.

Moove Cars Sustainable Transport, S.L. (B87354783)
Des de 2017 s’han obert 8 ordres de servei, 7 rogades i 1 planificada, en diferents 

matèries: temps de treball, hores extres, cessió de treballadors, seguretat social. To-
tes estan finalitzades.

S’han estès 3 propostes d’actes d’infracció: 1 al 2017: per frau en els contracte 
entre l’empresa i una ETT; 1 al 2018: en matèria d’excés de temps de treball; 1 al 
2019: hores extres.

JT Hirin ETT S.L. (B87487021)
Des de 2017 s’han obert 62 ordres de servei quasi totes rogades, en diferents ma-

tèries, de les quals 13 estan per finalitzar (3 de 2019 i 10 de 2020).
Durant aquest període s’han estès 12 propostes d’acta d’infracció:
– 3 al 2017, 2 per temps de treball i 1 en seguretat social
– 3 al 2018 en matèria de seguretat social
– 4 al 2019 en temps de treball
– 2 al 2020, 1 en temps de treball i 1 en seguretat i salut laboral

Bussiness Cars Madrid SL (B87456745)
Una ordre de servei al 2019 amb resulta d’acta d’infracció en matèria de temps 

de treball.
Finalment, qui com a part interessada necessiti més informació respecte a un 

expedient en concret, pot sol·licitar-la a la Inspecció Territorial de Treball segons la 
província del centre de treball de l’empresa denunciada.

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades arran de la denúncia que diversos sindicats i 
l’organització Taxi Project van posar per les jornades de treball que 
les empreses de vehicles de transport concertat imposen a llurs 
treballadors
314-08797/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08796/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de Treball fetes a l’empresa Cabify, i les causes, des 
de l’inici de la seva activitat a Catalunya
314-08798/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08796/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de 
treball fetes a empreses agroalimentàries, agents intermediaris i 
empreses de treball temporal al Segrià
314-08809/12

Proponent: Vidal Aragonés Chicharro, juntament amb un altre diputat del SP CUP-

CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08809/12.

Primerament, recordar que la Inspecció de Treball de Catalunya, conjuntament 
amb la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, està desenvolupant contínues ac-
tuacions de comprovació de la normativa de l’ordre social a la campanya estacional 
de la recollida de la fruita a la província de Lleida. Aquestes actuacions de control de 
la normativa laboral són d’ofici i es duen a terme al llarg de tota la campanya de re-
collida de fruita, que comença al juny i acaba a l’octubre, amb l’acompanyament dels 
cossos i forces de seguretat. Hem d’esperar a la finalització de la campanya per tenir 
resultats de totes les actuacions dutes a terme.

Enguany, a Lleida la campanya sobre les condicions laborals dels estrangers i la 
campanya agrària de treball no declarat estan planificats amb 60 i 75 expedientes 
respectivament. A més, la Inspecció de Treball està sensibilitzada amb aquestes si-
tuacions i té molt en compte les denúncies que es presenten en relació amb aquesta 
matèria, treballant conjuntament amb les organitzacions sindicals.
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De la visita que ha fet la Inspecció de Treball al Pavelló (on estan ocupant aques-
tes instal·lacions unes 200 persones) només s’ha detectat 2 treballadors amb contrac-
te. Respecte d’un, s’aixecarà proposta d’acta d’infracció per no facilitar allotjament, 
respecte a l’altre no s’aixecarà acta perquè l’empresari va oferir allotjament, però 
aquest treballador no ho va acceptar perquè ja tenia allotjament (s’ha de tenir en 
compte que si l’empresari els ofereix allotjament els descompta el 10% del salari). 
Recordar que si una persona no té contracte i, per tant, no existeix relació laboral, 
la inspecció no té competència.

La situació al Pavelló és molt canviant d’un dia per altre perquè, les persones no-
més poden estar allotjades un màxim de 10 dies, i com a conseqüència i una rotació 
alta de persones i variació de temporers.

Pel que fa a l’Observatori de la Sinistralitat, des de l’any 2017, es concedeix a 
l’entitat Unió de Pagesos de Catalunya una subvenció per a la realització de l’anàli-
si integral de la sinistralitat laboral en el sector agrari, amb l’objectiu de conèixer i 
reduir la sinistralitat laboral al sector agrari mitjançant accions actives de sensibilit-
zació, tan a autònoms com a treballadors agraris, d’àmbit territorial, a tot Catalunya.

Referent a la regularització dels treballadors, la competència és estatal, i al res-
pecte si és acreditable la residència de 3 anys, aquestes persones treballadores poden 
accedir a una autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals per 
arrelament, que és competència també exclusiva de l’estat, si bé és cert que l’infor-
me d’integració, en els casos que es requereixi, s’emet des de del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la mà de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania, amb la màxima celeritat.

El Departament ha posat a disposició de totes les administracions diferents eines 
per facilitar i acompanyar tant allà com sigui possible totes les actuacions relacionats 
amb l’objectiu millorar les condicions de vida i treball de les persones treballadores 
d’aquest país, així com els màxims responsables han exigit en diferents ocasions, el 
traspàs de competències, per poder dur a terme una gestió integral.

En referència al procediment d’obtenció d’autorització de residència i treball a 
través del procediment extraordinari de l’arrelament. Aquest procediment és dispo-
nible no només pels treballadors temporers, sinó per a qualsevol persona estrange-
ra en situació irregular que compleixi quatre requisits: demostrar 3 anys o més de 
permanència a l’Estat espanyol a través de l’empadronament, no tenir antecedents 
penals ni a l’Estat espanyol ni al país d’origen i disposar d’un informe que acrediti 
l’arrelament de la persona, habitualment, l’INF02 emès per la Generalitat a partir 
d’un tràmit iniciat per l’interessat davant els ajuntaments o consells comarcals i, fi-
nalment, aportar un contracte de treball de jornada completa, per un mínim de 12 
mesos i una retribució igual o superior al SMI.

En relació al compliment de la normativa d’empadronament, cal recordar que 
aquest està regulat per una llei estatal i que la Generalitat de Catalunya, en aquest 
aspecte, no té competència per a exercir la funció inspectora ni capacitat sanciona-
dora. Tot i així, cada vegada que la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 
rep alguna queixa relativa a algun ajuntament que no compleix amb l’obligació de 
l’empadronament, aquesta actua posant-se en contacte amb l’ens local, recordant-li 
la normativa i demanant-li el seu estricte compliment.

En relació a la referència als «precontractes» i a la creació d’una borsa de pre-
contractes, recordem que el requisit que es demana a la persona que vol l’arrelament 
és disposar d’un contracte signat, no d’un precontracte.

D’altra banda, la Generalitat disposa d’una sèrie de mecanismes estables per a la 
prevenció i per a la lluita contra el racisme. En primer lloc, els serveis d’assessora-
ment jurídic «Info-Migració», a banda d’assessorar en matèria de dret d’estrangeria, 
també inclouen l’assessorament en matèria de discriminació i racisme. Igualment, 
des de l’any 2019, totes les entitats que reben finançament a través de subvenció per 
a actuacions d’informació o assessorament en matèria d’estrangeria, estan també 
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obligades a atendre consultes en matèria de discriminació a través de la seva pròpia 
xarxa d’atenció. Finalment, el Govern de la Generalitat està impulsant diferents ac-
tuacions de prevenció del racisme i la discriminació, a través del Pla de Ciutadania 
i de les Migracions 2017-2020, aprovat el 19 de setembre de 2017, així com a través 
del procés participatiu del Pacte Nacional per la Interculturalitat, que encara està 
obert.

De manera específica, el passat 23 de juny, el Consell Executiu va acordar encar-
regar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies l’elaboració d’una diagnosi 
específica davant l’augment de casos de racisme i discriminació, no només vinculats 
a la campanya agrícola, sinó també vinculats a altres situacions i territoris, i la pos-
terior elaboració d’un pla de xoc orientat a la prevenció d’aquests brots racistes en el 
curt i en mitjà termini.

Pel que fa a la distribució d’EPIS, informar que és una obligació empresarial 
proporcionar-los, d’acord la Llei 31/95, art 14 i 15 protecció i principis–, i el Reial 
decret 773/97, art 3.c.

Des de la pàgina web de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, de la Di-
recció General de Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, es pot consultar la 
informació relacionada amb EPIS: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_
salut_laboral/).

Pel que fa a equips de protecció individual:
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publica-

cions/imatges/fm_epi.pdf
Pel que fa a recomanacions sobre l’ús de protecció respiratòria davant el SARS-

CoV-2:
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/docu-

ments/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/Recoma-
nacions-proteccio-respiratoria_-270420.pdf

Pel que fa a l’ús de pantalles facials:
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/do-

cuments/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/
FAQ-PANTALLES-FACIALS-030620.pdf

També podeu trobar informació relativa a prevenció al sector agrícola a la mini-
site següent:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/sec-
tors_activitats/agricultura/

La situació epidemiològica que ha generat una crisi sanitària com a conseqüèn-
cia de la Covid-19 ha obligat a adoptar mesures de salut pública que han alterat la 
normalitat les relacions socials, econòmiques i productives.

Ja al mes de març, els ajuntaments del Baix Segre i el sector productiu en el seu 
conjunt estaven preocupats per com podien fer la collita i la posterior manipulació 
i expedició de la fruita en un context de pandèmia, més encara quan es decretà el 
confinament i la pandèmia estava en el seu punt més àlgid. Per a fer front a aquesta 
situació, des de finals de març, amb la coordinació de la Delegació del Govern, es 
van articular un seguit de fòrums virtuals amb multiplicitat de trobades, més de 22 
(entre l’1 d’abril i el 15 de maig) amb més de 230 persones, entre representants del 
sector agrari des de les associacions patronals als sindicals, Consells Comarcal, Di-
putació, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, representants polítics i tècnics de les adminis-
tracions implicades, amb tots els alcaldes de la Vegueria i, principalment, amb els 
alcaldes del Baix Segrià. A la vegada, es van coordinar un seguit de trobades entre 
les direccions territorials de les diverses conselleries i amb diverses instàncies del 
Govern per contribuir a l’Acord de Govern de 28 d’abril de 2020, pel qual s’impulsa 
la coordinació i el seguiment de la campanya agrària en el context de la pandèmia 
generada per la Covid‐19; el 29 d’abril en la Comissió per a la Campanya Agrària 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/fm_epi.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/fm_epi.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/Recomanacions-proteccio-respiratoria_-270420.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/Recomanacions-proteccio-respiratoria_-270420.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/Recomanacions-proteccio-respiratoria_-270420.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/FAQ-PANTALLES-FACIALS-030620.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/FAQ-PANTALLES-FACIALS-030620.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/FAQ-PANTALLES-FACIALS-030620.pdf
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/sectors_activitats/agricultura/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/sectors_activitats/agricultura/
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de la delegació territorial del Govern a Lleida, es van aprovar les «Recomanacions 
d’actuació davant el risc Covid 19 en activitats i empreses agràries» que es va actu-
alitzant en funció de l’evolució de les normes d’aplicació.

Una de les principals tasques d’aquest protocol consensuat amb tots els actors 
(alcaldes/ses, Diputació, Consell Comarcal, el Departaments de Treball, Afers Soci-
als i Famílies, i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) és 
assegurar l’aïllament en cas de malaltia Covid-19, tenint en compte que era previsi-
ble que en alguns casos l’aïllament fos complicat; els municipis van posar a dispo-
sició diferents espais.

El 15 de maig es va activar el Pla d’Acció: cerca activa de possibles casos Co-
vid-19 en persones temporers que viuen al carrer, un dispositiu del SEM va fer 40 
PCR. Al ser totes negatives aquestes persones van poder ser derivades al dispositiu 
de La Fira que havia posat en disposició La Paeria, per assegurar un espai digne 
aquelles persones que així ho necessitin. A més, des de l’inici d’aquesta cerca activa 
de casos, i coincidint amb la posada en marxa de la prova PCR a l’Atenció primària 
l’11 de maig, la Regió de Lleida ha estat capdavantera en el nombre de proves que 
ha realitzat.

Les accions de Salut Pública es centren en els següents eixos:
– Protecció dels més vulnerables
• S’ha realitzat el cribratge a les 33 residències del Segrià: s’ha sectoritzat 

aquelles on hi havia treballadors i/o residents asimptomàtics que han aflorat gràcies 
aquesta cerca activa de casos.

• Gent gran a les seves llars.
• S’han restringint les visites a les residències de gent gran.
• S’ha aplicat el pla de contingència a les residències on ha estat necessari.
• Atenció Primària continua vinculada i bolcada amb aquestes residències, i els 

referents vetllant per a que així sigui.
– Èmfasi en les empreses agroalimentàries
• Els Equips territorials de Salut Pública s’han desplaçat a 88 empreses i grà-

cies al Protocol de col·laboració i coordinació a centre de treball entre el Departa-
ment de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del dia 9 de 
juny,en alguna ocasió inspecció de treball ha acompanyat a Salut Pública.

° Reforçar les mesures que cal prendre en el lloc de treball.
° Identificar necessitats.
• S’han realitzat 11 cribratges massius en diferents empreses i així és continua-

rà fent sempre que sorgeixin casos.
– Reforç del Servei de Vigilància Epidemiològica:
• 9 persones fixes.
• 3 Programa Covid-19 més 1 plaça descoberta que es tornarà a convocar.
• 6 reforços, 1 va començar el mes de juliol, 2 comencen a l’agost, 3 pendents 

de selecció
• 2 residents d’infermeria.
• 1 resident de medicina.
• 9 adscripcions temporals de funcions.
• 4 persones de Salut Laboral donant suport a SVE, sobretot en els cribratges 

massius a empreses agroalimentàries.
• 7 estudiants de grau - conveni UdL
Total: 41 persones
Les accions assistencials hospitalàries són:
– Millorar organització interna HUAV en base a coneixement el màxim expert 

possible (suport des de HUVH amb missió experta aquest dijous)
– Assegurar derivacions a HUVH segons estimacions el mes afinades possible, 

preferentment crítics NO Covid. I també a altres possibles dispositius, preferentment 
Reus.
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– Reforçar amb personal de l’organització ICS d’altres regions per garantir el 
correcte funcionament de tots els espais disponibles de HUAV.

– Crida per captar nous professionals (crida de la Facultat d’infermeria, Col·legi, 
recuperació del llistat de la Crida del Canal Salut, etc.): importància que els nostres 
professionals puguin descansar.

– S’està reorganitzant el sistema assistencial per com a mínim poder assumir to-
tes les intervencions no demorables, sobretot oncològiques.

– Han augmentat considerablement els ingressos a la UCI, pel que s’ha habi-
litat la Unitat Coronària per pacients Covid i possiblement s’habiliti també una 
REA, també per pacients Covid.

– A l’inici del bort hi havia una planta Covid, actualment n’hi ha 3 al Arnau de 
Vilanova més 1 al Santa Maria el que també té llits d’UCI

– A més, s’estan utilitzant els recursos de les 3 clíniques privades existents a la 
ciutat i del sociosanitari.

– L’actual desenvolupament de la malaltia, fa que en aquests moments tinguem 
pacient més grans que fa una setmana, pel que s’allarga el temps d’estada.

– A 23 de juliol hi ha 164 persones ingressades, mentre que el 5 de juliol n’eren 49.
– Un increment exponencial que fa que l’equip assistencial s’hagi plantejat apli-

car el Pla de Contingència, i prioritzar principalment les intervencions quirúrgiques 
no demorables.

Respecte a les accions de determinació de mostres:
– En l’actualitat HUAV té capacitat per 1.800 mostres
– 1000 pròpiament del Laboratori
– 500 amb la col·laboració del BST (inicialment 200)
– + 500 gràcies a la nova màquina que es va testejar la setmana del 6 de juliol i 

va entrat en funcionament el 13
– Per això des de 1 de juliol s’han fet:
• 20.281 proves a tota la regió
• De les quals 15.238 al Segrià: una mitjana de 1.300/dia
En aquests moments, hi ha 3 accions prioritàries: tallar la transmissió comunità-

ria, aïllar i identificar els contactes estrets i protegir la població vulnerable. Això és 
durà a terme mitjançant les següents accions:

– Augment del diagnòstic: continuem fent cribratges massius. Recordar que tot el 
país té una capacitat de 24.000 i la setmana que ve en seran 30.000

– Conscienciació a la població: comunicació de risc, un grup d’experts hi està 
treballant.

– Identificació dels contactes estrets: atenció primària ja ha contractat 28 perso-
nes a la Regió (ja 228 reclutats que arribaran a 500) Gestors Covid que avui estant 
fent la formació.

– Referents Covid ABS: referent clínic que té comunicació directa amb el Servei 
de Vigilància Epidemiològica  44 persones. La finalitat és establir una comunica-
ció fluida entre SVE i AP, i alhora també amb els municipis, ja que aquest referent 
és la persona de contactes dels alcaldes.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
protecció dels treballadors temporers que han quedat confinats 
sense llar ni feina al Segrià
314-08817/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08817/12.

Primerament, cal tenir en compte que la Resolució INT/1607/2020, de 4 de ju-
liol, per la qual s’acorda restringir la sortida de persones de la comarca del Segrià, 
disposa en el seu punt 3 que «A partir de les 16.00 hores del dia 4 de juliol de 2020, 
quedarà prohibida tota sortida o entrada de la comarca del Segrià, tret de persones 
treballadores en els desplaçaments per motius laborals als centres de treball, in-
cloent-hi el transport, la prestació de serveis, el comerç i les activitats empresarials 
i d’altres d’econòmiques.»

Les persones temporeres són persones que poden treballar en tenir una situació 
administrativa que els ho permet. Altrament no podrien ser-ne considerades: tem-
porer és qui fa feines de durada temporal. Aquests temporers podien entrar i sortir 
del Segrià per motius laborals, si eren contractats, doncs no estaven confinades com 
tampoc no n’estava la resta de la població.

Per altra banda, aquestes persones podien seguir disposant de l’atenció sanitària i 
allotjament en els dispositius que l’Ajuntament de Lleida tenia habilitats. Els serveis 
socials de l’Ajuntament de Lleida i del Consell Comarcal seguien estan operatius per 
atendre qualsevol cas de vulnerabilitat.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ha treballat en qua-
tre àmbits en relació amb la campanya de la fruita d’enguany:

1. Serveis Socials: s’ha gestionat l’ampliació del Contracte Programa amb l’Ajun-
tament de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià per a la implementació de mesu-
res extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 
al llarg de 2020.

La part més important d’aquests ajuts, 428.000 euros, serviran per finançar 
l’allotjament de fins a 300 temporers i persones en situació de sensellarisme.

Concretament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 
amb aquesta finalitat 350.064 euros a la Paeria (229 places) i 77.760 euros al Consell 
Comarcal del Segrià (72 places).

El Contracte Programa és el principal instrument de relació entre el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies i els municipis i comarques de Catalunya 
per a l’impuls i el finançament dels serveis socials bàsics, proveïts pels ens locals. 
Atesa la situació de crisi provocada per l’emergència sanitària de la Covid-19, s’ha 
reforçat l’atenció primària de serveis socials per tal d’atendre les necessitats socials 
que se’n deriven.

A banda de l’atenció a les persones sense llar i temporers, el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies també ha incrementat els recursos per al Servei 
d’Atenció Domiciliària, projectes de voluntariat i serveis d’atenció urgent a dones 
en situació de violència masclista i els seus fills i filles.

En total, l’ampliació del pressupost del Contracte Programa del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a fer front a les necessitats socials derivades 
de la Covid-19 són de 539.927 euros a la ciutat de Lleida i de 190.131 euros a la co-
marca del Segrià.
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Pel que fa a la demarcació de Lleida, l’increment del Contracte Programa per als 
àmbits de sensellarisme, Serveis d’Atenció Domiciliària, projectes de voluntariat i 
serveis d’atenció urgent a dones en situació de violència masclista suposa un Total 
de 1.367.680 euros.

Així mateix, el passat 25 de juliol es va habilitar l’Hotel Ibis Torrefarrera, al Se-
grià, amb capacitat per 78 places, com a espai alternatiu per acollir persones –ma-
joritàriament treballadors i treballadores de la campanya de la fruita– positives de 
Covid-19 asimptomàtiques o amb simptomatologia lleu que no poden fer un correcte 
aïllament al seu domicili o allotjament.

2. Ocupació: el SOC va publicar la Resolució TSF/888/2020, de 6 d’abril, per la 
qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions per 
al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a 
Lleida.

Aquesta convocatòria té per objecte el foment de la contractació amb formació 
de persones desocupades, per a la gestió de les campanyes agràries, per tal de faci-
litar-los una experiència professional i una expertesa en el marc de la gestió de les 
campanyes agràries a Catalunya. Concretament, comporta la contractació per 4 me-
sos de 52 tècnics a la demarcació de Lleida de suport a la campanya per import de 
626.000,00€.

La convocatòria s’adreça a nou ajuntaments (Alcarràs, Torres de Segre, Bell-
lloc d’Urgell, Soses, Bellpuig, Artesa de Lleida, Lleida, Aitona i Seròs), els consells 
 comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, el Segrià i l’Urgell i les or-
ganitzacions empresarials i sindicals agràries A les persones contractades se’ls ha 
impartit una formació professionalitzadora en l’àmbit de la mediació, la intermedia-
ció, el suport i l’acolliment a les persones temporeres i sobre les recomanacions que 
cal tenir en compte per treballar en condicions en front la pandèmia així com sobre 
l’ús de materials de protecció.

Aquestes persones participen activament en la feina de seguiment de contagis 
Covid i dels seus contactes en les empreses fructícoles i en els municipis on està en 
marxa la Campanya Agrària, sota la coordinació conjunta del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i del Departament de Salut. S’han format equips constituïts pels tècnics i 
les tècniques del SOC i els mediadors de Salut sota la direcció de les Àrees d’Aten-
ció Primària.

Aquestes persones rebran una formació més específica sobre Covid i sobre com 
utilitzar els materials de protecció que puguin necessitar per a garantir les seves ac-
tuacions en els centres de confinament. La formació estarà coordinada pel SOC i 
Salut.

Així mateix, va crear una borsa de treball específica per a les campanyes agrà-
ries de temporada per tal que les persones interessades poguessin accedir a la infor-
mació relacionada amb les campanyes agràries de temporada.

Es van publicar en el portal Feina Activa les ofertes perquè les persones que s’in-
teressin a treballar a les campanyes agràries de Catalunya poguessin presentar la 
seva candidatura. Aquestes ofertes es van publicar, també, a la pàgina web del SOC 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-frui-
ta-2020 i es va fer difusió dels llocs de treball a través de les xarxes socials i de 
mailings a diferents institucions que es va realitzar des de l’Àrea de serveis a l’em-
presa del SOC:

– Col·legi de Gestors de Catalunya.
– Col·legi de Graduats Socials de les quatre províncies.
– Col·legi d’Advocats de les quatre províncies.
– Oficines comarcals del Dep. d’Agricultura.
– Registre de Cooperatives del DTASF.
– Federació de Cooperatives.

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-fruita-2020
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-fruita-2020
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Així mateix, des de l’Àrea d’Intermediació, es van enviar comunicacions a les 
persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania, informant-los de les 
ofertes de feina per treballar a la campanya agrària.

Al mes de desembre de 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre el 
SOC i la Unió de pagesos per establir un programa d’orientació i formació en el 
sector agrari que té una durada fins mitjans de novembre de 2020. https://servei-
ocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/ConveniSOC_
UP_2019.pdf

Aquest programa d’orientació, formació i inserció laboral agrària és un projecte 
d’atenció personalitzada, adreçat a persones que cerquen una ocupació en el sector 
agrari, que persegueix que les persones beneficiàries disposin de les eines adequa-
des per la seva inserció sociolaboral, en l’entorn rural. El programa es desenvolupa-
rà a les demarcacions de Lleida, de Tarragona, de les Terres de l’Ebre, de Girona i 
de Barcelona.

3. Seguretat i Salut Laboral: l’Institut Català de Seguretat i Salut laboral té a 
disposició d’empresaris i treballadors un espai web dedicat a la millora de les con-
dicions de treball del sector. Es poden trobar documents informatius en diversos 
idiomes amb informació sobre els riscos i mesures preventives:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condi-
cions_treball/mesures_per_activitat/)

Els documents que s’hi poden trobar són:
– La recol·lecció de la fruita
– La manipulació i l’envasament de la fruita
– La verema
– Sector agrari
– Introducció al sector agrari
– Sinistralitat laboral
– Codi de bones pràctiques. Agents materials: riscos i mesures preventives
– Publicacions i estudis
– Normativa
– Organitzacions relacionades amb el sector
En l’actualitat s’està treballant en un document informatiu i de recomanacions 

pels pastors.
A més a més, els anys 2017, 2018 i 2019 (actualment està en tràmit la del 2020) 

el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha concedit a l’entitat Unió de 
Pagesos de Catalunya, una subvenció exclosa de concurrència, de 22.700 euros, per 
a la realització de l’anàlisi integral de la sinistralitat laboral en el sector agrari. L’ob-
jectiu és conèixer i reduir la sinistralitat laboral al sector agrari mitjançant accions 
actives de sensibilització, tant a autònoms com a treballadors agraris, d’àmbit terri-
torial, a tot Catalunya.

Així mateix, es van dur a terme una sèrie d’accions formatives en col·labora-
ció amb l’ICSSL on es van presentar les dades de sinistralitat recollides del sector, 
l’anàlisi dels principals riscos i de les mesures preventives incloent exemples pràc-
tics amb maquinària in situ, així com propostes de futur per reduir els accidents.

4. Inspecció de Treball: com cada any, la Inspecció de Treball planifica la cam-
panya de la fruita, que s’organitza en visites inspectores des del mes de maig fins 
al setembre, per vigilar el compliment de la normativa laboral, de seguretat i salut 
laboral i d’estrangeria durant aquest període. Aquest any, a més, s’han fet compro-
vacions en el marc del RDL 13/2020, de 7 d’abril, norma que permet la comptabi-
lització de determinades prestacions de Seguretat Social amb la realització de la 
feina agrari, així com regles especials en matèria de treball d’estrangers, i mesures 
de prevenció adients davant del Covid-19.

A més d’aquestes actuacions planificades, s’actua en totes les denúncies presen-
tades.

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/ConveniSOC_UP_2019.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/ConveniSOC_UP_2019.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/ConveniSOC_UP_2019.pdf
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_activitat/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_activitat/
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Les sortides s’organitzen per equips de dos actuants, amb la col·laboració de les 
forces i cossos de seguretat i, si escau, del Ministeri Fiscal.

La Inspecció de Treball també ha estat en contacte permanent amb ajuntament 
i sindicats. Sempre hem sol·licitat que davant el coneixement d`alguna situació d’ir-
regularitat laboral en aquestes campanyes, on la Inspecció pot actuar, ens ho comu-
niquin l’abans possible.

Als efectes de poder identificar als estrangers sense papers en els llocs de treball, 
enguany, la Inspecció de Treball està en contacte amb la regidoria d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Lleida, responsable dels allotjaments, i a través d’ella ens hem po-
sat en contacte amb la persona responsable de l’IMO i amb la persona encarregada 
de la coordinació, que es la que cada dia es troba en les instal·lacions per garantir 
un control de les persones que utilitzen els allotjaments facilitats per l’Ajuntament 
de Lleida.

Els temporers només poden ocupar les citades instal·lacions un període de 10 
dies. Actualment, segons ens han informat, estan ocupant aquestes instal·lacions 
unes 200 persones.

Els temporers encara que tinguin papers i contracte van a aquestes instal·lacions 
ja que són gratuïtes, encara que l’empresari els hi ofereixi allotjament, degut a que 
suposa un descompte del 10% del salari. El que fan quan surten d’allà no ho saben.

Actualment la Inspecció Territorial de Lleida està fent visites i comprovacions, 
a les diferents instal·lacions, així com a empreses agrícoles i ETT’s que actuen com 
a intermediàries.

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot garantir el 
compliment de les mesures sanitàries de prevenció per les empreses 
del sector carni
314-08844/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08844/12 juntament amb la: 314-08845/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Tal com estableix la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL), l`article 14.2, 
l’empresari és qui ha de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei 
en tots els aspectes relacionats amb el treball. Així doncs, entre d’altres mesures, ha 
d’aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció segons els principis 
generals de l’acció preventiva (article 15 LPRL), establir un Pla de prevenció de ris-
cos laborals (article 16 LPRL), donar informació i formació als treballadors (article 
17 i 18 LPRL) i totes aquelles establertes en la Llei de prevenció de riscos laborals i 
normativa d’aplicació que farà a través dels mecanismes i òrgans establerts al efecte.

La funció de les administracions públiques competents en matèria laboral, se-
gons la LPRL al seu l`article 7, és desenvolupar la promoció de la prevenció, asses-
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sorament tècnic, vigilància i control de la normativa de prevenció de riscos i, si es-
cau, sancionar. I és a la inspecció de Treball que com a servei públic li corresponen 
aquestes últimes funcions, la vigilància del compliment de la normativa laboral i de 
prevenció de riscos laboral i exigir les responsabilitats legals que corresponguin.

Endemés, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament 
de Salut han signat un protocol de col·laboració i coordinació que estableix meca-
nismes d’actuació conjunta davant els casos d’incompliments normatius vinculats a 
la crisi sanitària als centres de treball.

Segons el protocol, l’Agència de Salut Pública i la Inspecció de Treball disposa-
ran de mecanismes de comunicació en aquells casos que de les visites realitzades 
als centres de treball o de la informació disponible es detecti la possible existència 
d’incompliments en matèria de salut pública.

D’aquesta manera, els inspectors i professionals habilitats dels dos departaments 
es coordinaran per realitzar visites conjuntes en els centres de treball quan escaigui, 
i un cop fetes es realitzaran les actuacions administratives que siguin procedents 
d’acord amb la informació obtinguda.

De les actuacions portades a terme, la Inspecció de Treball podrà emetre re-
queriments i, si escau, aixecar actes d’infracció, i el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies podrà incoar els corresponents expedients sancionadors que en 
puguin derivar.

El Departament de Salut podrà adoptar mesures cautelars, entre les que es tro-
ben el tancament preventiu de les instal·lacions, els establiments, els serveis i les in-
dústries; o la suspensió de l’autorització sanitària de funcionament o la suspensió o 
prohibició de l’exercici d’activitats.

Aquest protocol de col·laboració i coordinació per assolir una adequada actua-
ció de les competències de tots dos Departaments en el marc de la crisi sanitària de 
manera coordinada.

Aquesta necessitat es va fer palesa després que el Govern de l’Estat modifiqués 
les previsions en matèria de competències de fiscalització de les obligacions en ma-
tèria de salut pública a la Disposició final 12ª del Reial Decret 26/2020 de 7 de ju-
liol.

La modificació legal habilita, amb caràcter addicional a les competències de Sa-
lut Pública, a diferents òrgans en diverses matèries.

Als inspectors de Treball i Seguretat Social, a vigilar, requerir i aixecar actes 
d’infracció; als tècnics habilitats a requerir i comprovar; i a l’Autoritat Laboral i òr-
gans del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al procediment sancio-
nador i Resolució.

Aquesta modificació legal, en canvi, no habilita a aquests òrgans a la paralització 
d’activitats empresarials.

D’altra banda, l’Agència de Salut Pública de Catalunya és la competent per coor-
dinar les actuacions, prestacions i serveis de vigilància, promoció i protecció de la 
salut i de prevenció de malalties i els problemes relacionats amb la salut dels treba-
lladors d’acord amb la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

En els centres de treball, en exercici de la seva competència, verifica el manteni-
ment de les condicions i els requisits de l’autorització administrativa d’actuació dels 
serveis de prevenció.

També vigila i controla les activitats sanitàries del serveis de prevenció de riscos 
laborals per a la vigilància individual dels treballadors exposats a riscos laborals; i 
col·labora en la investigació i control de brots epidèmics d’origen laboral.

Així mateix, com a responsable de la vigilància epidemiològica a Catalunya, 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya dona suport i assessora a empreses, serveis 
i organismes responsables en l’adopció de mesures de prevenció i protecció de la sa-
lut davant l’existència d’un epidèmic.
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A més, col·labora en les activitats de vigilància i seguiment d’aquestes mesures; 
i vigila i controla el compliment de la normativa higienico-sanitària per part de les 
empreses i serveis per garantir que l’activitat que s’hi desenvolupa és segura per a 
la salut pública.

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del compliment de 
les mesures de seguretat laboral i sanitàries de prevenció per les 
empreses del sector carni
314-08845/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08844/12.

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre el responsable d’autoritzar que el programa Preguntes 
freqüents dediqués un espai a l’expresident de la Generalitat Jordi 
Pujol
325-00124/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 75153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
En virtut del que preveu l’article 196 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 
325-00124/12, 325-00125/12 i 325-00126/12, atès que totes elles fan referència a un 
mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que 
és objectivament constatable.

Mitjançant quatre preguntes, el grup parlamentari dels Socialistes i Units per 
Avançar demana informació diversa sobre el tractament de la figura de l’expresi-
dent Pujol.

Resposta
En relació a la pregunta 325-00126/12 sobre quan emetrà TV3 un 30 Minuts 

o un Sense Ficció sobre el cas de corrupció que envolta a l’expresident Pujol, la 
CCMA, en resposta a la pregunta 325-00073/12 plantejada pel mateix grup parla-
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mentari sobre quin és el motiu pel qual TV3 no ha dedicat encara un reportatge en 
profunditat del Cas Pujol, ja va respondre que: 

«Les decisions dels equips professionals de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals en atenció a l’elaboració de continguts informatius es prenen exclusi-
vament sobre els criteris de selecció informativa. Són els criteris d’actualitat, globa-
litat, proximitat, incidència social, valor documental i servei públic els únics, i no 
d’altres, que orienten les decisions professionals.

La informació que la CCMA ha elaborat, al respecte, ha estat exhaustiva. Des 
dels mitjans de la Corporació s’ha donat àmplia i diversa cobertura a les informa-
cions i les repercussions sobre el tema.

No obstant, també és cert que la informació, en els termes de profunditat a què 
es refereix la pregunta de la senyora diputada, requereix de la participació activa i 
voluntària de les persones directament afectades per tal que el contingut audiovisual 
disposi de totes les versions i, precisament, de la profunditat requerida.

Ja hem expressat reiteradament que aquests són els criteris que marquen les de-
cisions en matèria de continguts a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
i, de ben segur, tant bon punt es donin les circumstàncies adequades, i així sigui 
valorat pels professionals de la CCMA, el contingut, en els termes que requereix la 
senyora diputada, seran objecte del tractament corresponent per part dels mitjans 
(televisió, ràdio o mitjans digitals) de la Corporació».

En resposta a la pregunta 325-00125/12 sobre quines mesures adoptarà la 
CCMA per a garantir l’equilibri i el rigor informatiu i la pluralitat, cal afirmar que 
tots els mitjans públics de la CCMA difonen, en tot moment, una informació con-
trastada i fidel a la realitat, explicant-la de manera clara, exacta i precisa i actuant 
amb imparcialitat, neutralitat i respecte pel pluralisme. I això és cada dia i en cada 
contingut, fent de la missió de servei públic la raó de ser dels mitjans públics de la 
CCMA. Contextualitzant la informació i oferint a la ciutadania elements de judici. 
Aquest, i no un altre, és el compromís dels mitjans públics de la CCMA i de l’ob-
servança constant dels pronunciaments de la Resolució 735/XII del Parlament de 
Catalunya sobre la lluita contra la corrupció, especialment el seu apartat XI dedicat 
als mitjans de comunicació públics.

Finalment, i en resposta a la pregunta 325-00124/12 sobre qui va autoritzar per 
part de la CCMA que es dediqués un espai del FAQS a tractar la figura de l’ex-
president Jordi Pujol per la Pilar Rahola, cal dir, com ja s’ha expressat en seu par-
lamentària en d’altres ocasions, que la participació de les persones en el programa 
a què es refereix la Il·ltre. Sra diputada obeeix als criteris d’interès informatiu i ac-
tualitat que la direcció del programa considera més adient i adequat respectant, com 
sempre, els principis i valors de què ens hem dotat pels mitjans públics de la CCMA.

Sant Joan Despí, 30 de juliol del 2020
Núria Llorach i Boladeras
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les mesures que adoptarà per a garantir el rigor informatiu 
i la pluralitat amb relació a l’espai dedicat a l’expresident de la 
Generalitat Jordi Pujol en el programa Preguntes freqüents
325-00125/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 75153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00124/12.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la data en què TV3 emetrà un programa de 30 minuts o de 
Sense ficció sobre el cas de corrupció que afecta l’expresident de la 
Generalitat Jordi Pujol
325-00126/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 75153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00124/12.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels 
psicòlegs contractats per a donar suport emocional durant la 
pandèmia
314-08959/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 74717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Según hemos tenido noticias de los medios de publicación el pasado 3 de julio 
de 2020, los aproximadamente cien psicólogos contratados para realizar apoyo emo-
cional psicológico durante la pandemia no han cobrado las nóminas por su actividad 
laboral.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. En caso de ser cierta, ¿Quién es el responsable de la toma de esta decisión? 

¿Qué motivos sustentan esta anomalía?
2. ¿Qué medidas inmediatas piensan adoptar para subsanar dicha situación?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització del 
sistema sanitari amb relació a la detecció i l’atenció dels pacients 
amb Covid-19 i els d’altres patologies
314-08960/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, JUNTAMENT AMB 

DOS ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 74718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, Martín Eusebio Barra López, dipu-

tado, Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-
do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Respecto a la organizacion del sistema sanitario a fecha actual
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué medidas se han aplicado para su organización diferencial para la detec-

ción y atención a los casos Covid-19 y para la atención al resto de la patología?
2. ¿Han reforzado la atención primaria para cubrir las vacaciones durante el ve-

rano, y poder recuperar la actividad no llevada a cabo en los pacientes con otras pa-
tologías diferentes a la Covid-19?

3. ¿Se han establecido circuitos de atención Covid-19 y no Covid-19, preparados 
para los posibles nuevos brotes?
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4. ¿De qué manera han reforzado la atención primaria una vez levantado el con-
finamiento y las fases de desescalada? ¿Qué medidas se han dispuesto?

5. ¿Cuál es el número de nuevos profesionales contratados en cada una de las re-
giones sanitarias de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020 

Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín Eusebio Barra López, Jorge Soler 
González, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació de 
l’activitat presencial als centres d’atenció primària i els consultoris 
locals
314-08961/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, JUNTAMENT AMB 

DOS ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 74719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, Jorge Soler González, diputado, 

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Se ha recuperado la actividad presencial en todos los CAPs y Consultorios 

Locales cerrados al inicio de la pandemia? En aquellos donde no se haya recupera-
do, cuál es el motivo?

2. ¿Cuántas visitas presenciales se han realizado en cada CAP?
3. ¿Cuántos pacientes se han atendido con patología no Covid-19 desde el inicio 

de la pandemia hasta la fecha actual en cada una de las Regiones sanitarias?
4. ¿Cuántos pacientes se atendieron en el mismo periodo durante el año 2019?
5. ¿Han aplicado alguna modificación en los circuitos de derivación desde la pri-

maria a la atención especializada para la realización de pruebas complementarias 
diagnósticas o interconsulta con los especialistas?

6. ¿Cuántos pacientes se han derivado para pruebas diagnósticas desde el estado 
de alarma hasta la fecha actual?

7. ¿Cuántas derivaciones para interconsulta con los especialistas se han llevado 
a cabo desde el estado de alarma hasta la fecha actual?

8. ¿Cuántas derivaciones se hicieron durante el mismo periodo para prue-bas 
complementarias y para interconsulta con especialista durante el mismo periodo 
del año 2019?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, Jorge Soler González, Martín Eusebio Barra 

López, diputados GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
maltractats que han necessitat protecció de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència des de la declaració de l’estat 
d’alarma fins al 30 de juny de 2020
314-08962/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 74720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

A partir del Estat d’alarma decretat fins al 30 de juny
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Quants nens i nenes han necessitat mesures de protecció per part de la Direc-

ció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) per maltractament 
infantil? Desglossat per províncies.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2020
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llars 
amb infants que han patit violència de gènere des de la declaració 
de l’estat d’alarma ençà
314-08963/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 74721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

A partir del Estat d’alarma decretat fins al 30 de juny
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Quantes llars amb infants durant l’Estat d’alarma i fins la data actual han patit 

violència de gènere? Desglossat per províncies.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2020
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els 
ajuntaments assumeixen el cost de les beques de menjador
314-08964/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 74722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Per què els ajuntaments de Catalunya estan assumint el cost de les beques 

menjador malgrat que es va aprovar una moció per unanimitat al Parlament segons 
la qual la Generalitat havia de fer-se responsable de les beques menjador?

2. Com, quan i de quina manera es repartiran els ajuts que permetran als menors 
tenir garantit un àpat diari en condicions durant els mesos d’estiu, és a dir, des del 
passat mes de juny?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2020
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
pagament de les targetes moneder pel Departament d’Educació
314-08965/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 74723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Va complir El Departament d’Educació amb les targetes moneder durant el 

període lectiu?
2. Com el Govern de la Generalitat pensa compensar els ajuntaments els diners 

que està avançant per fer front a les beques menjador?
3. Com està repartint els ajuts corresponent a les targetes moneder del Departa-

ment d’Educació, un cop acabat l’estat d’alarma?
4. De quina manera està actuant el Departament d’Educació perquè es doni co-

bertura dels ajuts individuals de menjador als menors més vulnerables durant els 
mesos no lectius de l’estiu del 2020?

5. El Departament d’Educació com i quan té previst assumir i repartir les beques 
menjador pendents abans que acabi l’estiu?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2020
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de les llars residència per a persones amb discapacitat intel·lectual 
públiques i privades contagiats per la Covid-19
314-08966/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 74724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Referente a la situación vivida por el Covid-19, y cómo la crisis sanitaria ha afec-
tado a los colectivos más vulnerables como son los usuarios de las Llars Residències 
de Discapacidad Intelectual públicas y privadas.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de residentes contagiados por Covid-19, ya sea confirma-

dos Covid-19, y con sospecha por Covid-19?
2. ¿Cuál es el número de fallecidos por cualquier causa, ya sean confirmados 

Covid-19, con sospecha Covid-19, y otros? Se solicita la información segregada por 
causa de fallecimiento para cada una de las Llars Residències de Discapacidad Inte-
lectual públicas y privadas, y a su vez especificando cuántos de los enfermos fueron 
derivados a otros hospitales, tanto de los contagiados como de los fallecidos.

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de les unitats d’hospitalització d’aguts de psiquiatria públiques i 
privades contagiats per la Covid-19
314-08967/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 74725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Referente a la situación vivida por el Covid-19, y cómo la crisis sanitaria ha afec-
tado a los colectivos más vulnerables como son los usuarios de las Unidades de Hos-
pitalización de Agudos de Psiquiatría públicas y privadas, Adultos e Infantojuvenil

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de residentes contagiados por Covid-19, ya sea confirma-

dos Covid-19, y con sospecha por Covid-19?
2. ¿Cuál es el número de fallecidos por cualquier causa, ya sean confirmados 

Covid-19, con sospecha Covid-19, y otros? Se solicita la información segregada por 
causa de fallecimiento para cada las Unidades de Hospitalización de Agudos de 
Psiquiatría públicas y privadas, Adultos e Infantojuvenil, y a su vez especificando 
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cuántos de los enfermos fueron derivados a otros hospitales, tanto de los contagia-
dos como de los fallecidos.

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de les residències de salut mental públiques i privades contagiats 
per la Covid-19
314-08968/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 74726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Referente a la situación vivida por el Covid-19, y cómo la crisis sanitaria ha afec-
tado a los colectivos más vulnerables como son los usuarios de las residencias de 
salud mental públicas y privadas.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de residentes contagiados por Covid-19, ya sea confirma-

dos Covid-19, y con sospecha por Covid-19?
2. ¿Cuál es el número de fallecidos por cualquier causa, ya sean confirmados 

Covid-19, con sospecha Covid-19, y otros? Se solicita la información segregada por 
causa de fallecimiento para cada una de las residencias de salud mental tanto públi-
cas como privadas, y a su vez especificando cuántos de los enfermos fueron deriva-
dos a otros hospitales, tanto de los contagiados como de los fallecidos.

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de les residències per a persones amb discapacitat intel·lectual 
públiques i privades contagiats per la Covid-19
314-08969/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 74727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Referente a la situación vivida por el Covid-19, y cómo la crisis sanitaria ha afec-
tado a los colectivos más vulnerables como son los usuarios de las residencias de 
discapacidad intelectual públicas y privadas

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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1. ¿Cuál es el número de residentes contagiados por Covid-19, ya sea confirma-
dos Covid-19, y con sospecha por Covid-19?

2. ¿Cuál es el número de fallecidos por cualquier causa, ya sean confirmados 
Covid-19, con sospecha Covid-19, y otros? Se solicita la información segregada por 
causa de fallecimiento para cada una de las residencias de discapacidad intelectual 
públicas y privadas, y a su vez especificando cuántos de los enfermos fueron deriva-
dos a otros hospitales, tanto de los contagiados como de los fallecidos.

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de les unitats de desintoxicació i de patologia dual públiques i 
privades contagiats per la Covid-19
314-08970/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 74728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Referente a la situación vivida por el Covid-19, y cómo la crisis sanitaria ha afec-
tado a los colectivos más vulnerables como son los usuarios de las Unidades de des-
intoxicación y de patología dual públicas y privadas.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de residentes contagiados por Covid-19, ya sea confirma-

dos Covid-19, y con sospecha por Covid-19?
2. ¿Cuál es el número de fallecidos por cualquier causa, ya sean confirmados 

Covid-19, con sospecha Covid-19, y otros? Se solicita la información segregada por 
causa de fallecimiento para cada una de las unidades de desintoxicación y de pa-
tologia dual públicas y privadas,y a su vez especificando cuántos de los enfermos 
fueron derivados a otros hospitales, tanto de los contagiados como de los fallecidos.

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de les comunitats terapèutiques públiques i privades contagiats per 
la Covid-19
314-08971/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 74729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.
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Referente a la situación vivida por el Covid-19, y cómo la crisis sanitaria ha afec-
tado a los colectivos más vulnerables como son los usuarios de las comunidades te-
rapéuticas públicas y privadas, adultos e infantojuvenil

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de residentes contagiados por Covid-19, ya sea confirma-

dos Covid-19, y con sospecha por Covid-19?
2. ¿Cuál es el número de fallecidos por cualquier causa, ya sean confirma-dos 

Covid-19, con sospecha Covid-19, y otros? Se solicita la información segregada por 
causa de fallecimiento para cada una de las comunidades terapéuticas públicas y 
privadas, adultos e infantojuvenil, y a su vez especificando cuántos de los enfermos 
fueron derivados a otros hospitales, tanto de los contagiados como de los fallecidos.

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de les unitats de subaguts de psiquiatria públiques i privades 
contagiats per la Covid-19
314-08972/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 74730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Referente a la situación vivida por el Covid-19, y cómo la crisis sanitaria ha afec-
tado a los colectivos más vulnerables como son los usuarios de las Unidades de su-
bagudos de psiquiatría públicas y privadas, adultos e infantojuvenil

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de residentes contagiados por Covid-19, ya sea confirma-

dos Covid-19, y con sospecha por Covid-19?
2. ¿Cuál es el número de fallecidos por cualquier causa, ya sean confirmados 

Covid-19, con sospecha Covid-19, y otros? Se solicita la información segregada por 
causa de fallecimiento para cada una de las Unidades de subagudos de psiquiatría 
públicas y privadas, adultos e infanto-juvenil, y a su vez especificando cuántos de 
los enfermos fueron derivados a otros hospitales, tanto de los contagiados como  
de los fallecidos.

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de les unitats de llarga estància de psiquiatria públiques i privades 
contagiats per la Covid-19
314-08973/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 74731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Referente a la situación vivida por el Covid-19, y cómo la crisis sanitaria ha afec-
tado a los colectivos más vulnerables como son los usuarios de las Unidades de lar-
ga estancia de psiquiatría públicas y privadas, adultos e infantojuvenil

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de residentes contagiados por Covid-19, ya sea confirma-

dos Covid-19, y con sospecha por Covid-19?
2. ¿Cuál es el número de fallecidos por cualquier causa, ya sean confirmados 

Covid-19, con sospecha Covid-19, y otros? Se solicita la información segregada por 
causa de fallecimiento para cada una las Unidades de larga estancia de psiquiatría 
públicas y privadas, adultos e infantojuvenil, y a su vez especificando cuántos de 
los enfermos fueron derivados a otros hospitales, tanto de los contagiados como  
de los fallecidos.

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària que el Departament d’Educació destinarà a reforçar 
la neteja i la desinfecció dels centres educatius per al curs 2020-2021
314-08974/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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 és la partida pressupostària i l’import que el Departament d’Educació 

destinarà a reforçar la neteja i desinfecció necessària dels centres i «espais edu-
catius» on es desenvoluparà el proper curs escolar 2020-2021, en totes les etapes 
educatives? Quants i quins centres educatius permetrà cobrir, per municipi, dins de 
cada Servei Territorial?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció del 
servei de neteja i desinfecció dels centres educatius per al curs 
2020-2021
314-08975/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst el Departament assumir el servei de neteja i desinfecció dels 

centres i «espais educatius» on es desenvoluparà el proper curs escolar 2020-2021? 
Té previst el Govern efectuar una transferència als municipis per ampliar els con-
tractes de neteja preexistents o mitjançant una subvenció? (Es prega aclarir la for-
mula o procediment previst)

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del 
suport escolar personalitzat el curs 2020-2021
314-08976/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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: 
– Mantindrà el Departament d’Educació de cara al proper curs escolar 2020-

2021 el Servei Educatiu Personalitzat (SEP) amb el que implica de reforç educatiu 
fora de l’horari escolar als centres educatius, realitzat per part de docents?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius que eliminaran o reduiran el suport escolar 
personalitzat
314-08977/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quants centres de tota Catalunya s’eliminarà i retallarà el Servei Educatiu 

Personalitzat (SEP)?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
es reduiran als centres educatius pel concepte de suport escolar 
personalitzat
314-08978/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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 recursos deixarà d’aportar el Govern als centres educatius en el con-

cepte de Servei Educatiu Personalitzat? (Es prega quantificar els recursos)

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
vulnerables comptabilitzats pel Departament d’Educació
314-08979/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin nombre d’alumnat «vulnerable» té comptabilitzat el Departament d’Edu-

cació? (Es prega desglossar per centres públics i concertats i per Serveis Territorials 
i afegir el percentatge del total d’alumnat que representa per SSTT)

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies 
que el Departament d’Educació té previst d’obrir el curs 2020-2021
314-08980/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes línies noves té previst obrir el Departament d’Educació el proper curs 

escolar 2020-2021? (Es prega desglossar la informació per municipis, etapes educa-
tives i centres públics i concertats)

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies 
que el Departament d’Educació té previst de tancar el curs 2020-
2021
314-08981/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes línies tancarà el Departament d’Educació el proper curs escolar 2020-

2021 respecte les existents en el curs anterior? (Es prega desglossar la informació 
per municipis, etapes educatives i centres públics i concertats)

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places per a alumnes amb necessitats educatives especials que es 
reservaran per al curs 2020-2021
314-08982/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places NEE té previst el Govern reservar per al proper curs escolar 

2020-2021 en els centres escolars? (Es prega desglossar la informació per municipis, 
etapes educatives i centres públics i concertats)

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de 
places per a alumnes amb necessitats educatives especials previstes 
per al curs 2020-2021
314-08983/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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 l’increment de places NEE que té previst el Departament d’Educació 

per al proper curs escolar 2020-2021? (Es prega desglossar la informació per muni-
cipis, etapes educatives i centres públics i concertats)

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios 
establertes pel Departament d’Educació per al curs 2020-2021
314-08984/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines ràtios ha establert el Departament d’Educació per al proper curs esco-

lar 2020-2021 en els centres d’educació infantil, primària, secundària i de màxima 
o alta complexitat? Quines ràtios es destinaran per les places NEE?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
mantenir la convocatòria d’oposicions del Departament d’Educació 
per al setembre del 2020
314-08985/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament d’Educació mantenir la convocatòria d’oposicions 

al mes de setembre conegudes les dades epidemiològiques i l’increment de contagis 
registrats a Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
prevenció i protecció contra la Covid-19 previstes pel Departament 
d’Educació si manté la convocatòria d’oposicions per al setembre 
del 2020
314-08986/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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 de prevenció i protecció té previst prendre el Departament 

d’Educació en cas que es mantingui la convocatòria d’oposicions al mes de setem-
bre? Quins aforaments i en quines seus es desenvoluparan les proves?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb 
relació al presumpte assetjament contra l’equip directiu de l’Institut 
El Til·ler, de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)
314-08987/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Aquest Grup Parlamentari ha rebut informació que a l’institut El Til·ler de les 
Franqueses del Vallès s’ha produït un presumpte assetjament contra els membres de 
l’equip directiu per part d’algun integrant del claustre. Aprofitant l’anonimat a les 
xarxes socials han aparegut contínues publicacions amb els perfils Denúncia Groga 
i Director Cacic insultant i fent acusacions falses. Aquest procés ha acabat amb dues 
denúncies als mossos d’esquadra el passat 29 d’abril. A finals de febrer d’enguany, 
la direcció del centre va remetre un informe exhaustiu de la situació a la inspecció 
de zona i al delegat territorial.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Què ha fet la inspecció de zona al respecte? I el delegat territorial? I els ser-

veis jurídics de zona?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió per a 
explotar la sal al Bages atorgada a l’empresa Iberpotash
314-08988/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 74748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al departament d’Empresa i Coneixement
1. Quina vigència té la concessió minera a la comarca del Bages per explotar 

atorgada sal atorgada a l’empresa Iberpotash SA?
2. En cas de paralització de l’activitat més enllà de dos mesos o tancament de les 

mines del Bages, què es preveu fer amb aquesta concessió?
3. Com s’explica l’augment d’accidents mortals dels darrers anys a la mina de 

potassa (Vilafruns) el titular de la qual és Iberpotash SA?
4. Quina és l’explicació que dóna l’empresa Iberpotash SA, per cessar la seva ac-

tivitat a la mina arran de les dues morts a les mines del Bages?
5. Quants escrits i denúncies han fet els representants unitaris i sindicals dels 

treballadors de les mines del Bages els darrers 5 anys en relació a manca de mesu-

Fascicle novè
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res de seguretat i incompliment de normativa d’higiene i seguretat? A quants se’ls 
hi donat resposta?

6. Quantes infraccions i sancions hi hagut a les empreses titulars de la gestió de 
les mines de Bages en els darrers 5 anys?

7. Si les mines del Bages que explota Iberpotash SA cessen la seva activitat defi-
nitivament, hi ha algun pla de recol·locació dels treballadors?

8. El recurs miner que s’explota a Vilafruns, està declarat d’utilitat pública?
9. L’empresa Iberpotash SA paga algun cànon pel mineral que extreu a les mines 

del Bages? Quin és el mateix?
10. Quin és el criteri administratiu, normativa o decisió pel qual alguns altres 

recursos miners, com les aigües minerals (aigües envasades i balnearis), paguen un 
cànon a l’administració (ACA) per m3 que extreuen i aquesta concreta explotació 
minera no?

11. Quins plans concrets (amb calendari i recursos) que ha presenta Iberpotash 
SA per restaurar els dos runams salins de Sallent?

Totes les preguntes fetes respecte a Iberpotash SA s’han d’entendre també fe-
tes si la titular és qualsevol de les societat que formen part del Grup Mercantil ICL 
Iberia i que es dediquin a la mineria i s’hagin pogut subrogar o haver estar objecte 
de subrogació de títols administratius. I especialment ICL Iberia Súria & Sallent.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment fet a 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) amb relació a la 
seva obligació de fer els plans econòmics financers dels exercicis 
2016, 2017 i 2018
314-08989/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 74831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

A la vista del Informe de Intervención del Plan de Control Financiero mediante 
el Control Permanente y la Auditoría Pública y control de eficacia del ejercicio 2018, 
del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, observamos que: 

La corporación ha incumplido la regla de gasto en los ejercicios 2016 y 2017. 
En el ejercicio 2018 no se cumplió con el principio de estabilidad presupuestaría y 
tampoco con la regla de gasto. En el informe se señala que, en base a la ejecución 
presupuestaria de 2019, es previsible que en dicho ejercicio la Corporación incumpla 
tanto el principio de estabilidad presupuestaria como la regla de gasto.

Que, a raíz de una solicitud de información del Grupo Municipal de Ciudadanos, 
en relación con las obligaciones que toda Corporación Local ha de cumplir en apli-
cación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF); la Intervención del Ayuntamiento del Prat de 
Llobregat, en fecha 17/7/2020, nos informa que: 

«El Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat 
de Catalunya, ens competent en matèria de tutela financera dels Ens locals a Cata-
lunya, ha requerit a aquest Ajuntament per tal que elabori un pla econòmic i finan-
cer corresponent als comptes dels exercicis 2016, 2017 i 2018, d’acord amb el que 
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disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sosteni-
bilitat financera (LOEPSF).

Els comptes dels anys 2016 i 2017 complien amb els objectius d’estabilitat pres-
supostària i de deute públic, però incomplien la regla de despesa.

Els comptes de l’any 2018 incomplien tant el principi d’estabilitat pressupostària 
com de la regla de despesa i complien amb l’objectiu de deute públic.

L’article 21 de la LOEPSF estableix que en cas d’incompliment de l’objectiu d’es-
tabilitat pressupostària, del objectiu de deute públic o de la regla de despesa, l’Ad-
ministració afectada formularà un pla econòmic i financer que permeti en l’any en 
curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa.

Fins el moment actual aquesta Corporació no ha formulat cap pla econòmic i 
financer relatiu als comptes dels exercicis 2016, 2017 i 2018».

En virtud de esta información, interesa saber a este diputado y a su grupo par-
lamentario: 

1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.4 de la LOEPSF, ¿qué se-
guimiento ha realizado el Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisen-
da de la Generalitat de Catalunya, sobre la obligación del Gobierno Municipal del 
Ayuntamiento del Prat de Llobregat, de realizar los planes económicos financieros 
de los ejercicios 2016, 2017 y 2018?

2. ¿Ha remitido el citado Departamento la correspondiente información al Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas?

3. En el supuesto de que el Gobierno municipal del Ayuntamiento del Prat, no 
hubiere atendido los requerimientos del Departament de Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, en virtud de lo establecido en el 
artículo 24.4, 25 y 26.2 de la LOEPSF, ¿qué medidas de cumplimiento forzoso ha 
adoptado o tiene previsto adoptar dicho Departamento?

4. Y, en su caso ¿qué razones fundamentan la falta de tutela del Departament de 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 28 de julio de 2020 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no es van publicar les notes de les proves d’accés a la 
universitat abans del 17 de juliol de 2020
314-08990/12

FORMULACIÓ: DAVID BERTRAN ROMÁN, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 74836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

 A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, David Ber-

tran Román, diputat, Jorge Soler González, diputats del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent pregunta perquè els sigui contestada amb resposta 
escrita.

La Comunitat Autònoma de Catalunya finalment publicarà les notes de les Pro-
ves Accés a la Universitat (PAU) el pròxim 27 de juliol, en contra del que es disposa 
en l’Ordre PCM/362/2020, de 22 d’abril, per la qual es determinen les característi-
ques, el disseny i el contingut de l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Univer-
sitat, i les dates màximes de realització i de Resolució dels procediments de revisió 
de les qualificacions obtingudes en el curs 2019-2020. L’Ordre PCM/362/2020, de 
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22 d’abril, posava com a data límit per a la publicació de les notes el 17 de juliol 
d’enguany.

La decisió adoptada per la Generalitat de Catalunya suposa un enorme perjudici 
per a l’alumnat català, al qual li serà impossible prescriure’s en qualsevol Universitat 
fora de Catalunya, ja que el termini per a fer-lo acabarà abans que les qualificacions 
siguin publicades. Aquesta situació és única a Espanya, ja que la resta de Comuni-
tats Autònomes es van adaptar al que es disposa en l’ordre anteriorment esmentada.

Segons relata una alumna en un medi de premsa ella mateixa va alertar al Minis-
teri d’Educació i Formació Professional sobre aquesta circumstància, manifestant 
que des del mateix Departament d’Educació no se li va oferir cap solució, instant a 
solucionar aquesta conjuntura directament amb la universitat en la qual desitja pres-
criure’s per a realitzar els estudis de grau.

Interessa saber aquests diputats y al seu grup parlamentari: 
1. Per què el Govern de la Generalitat de Catalunya no es va adaptar al que es 

preveu en l’Ordre PCM/362/2020, de 22 d’abril, que fixava com a data límit el 17 de 
juliol per a publicar les notes de la prova d’Avaluació per a l’Accés a la Universitat?

2. Quants estudiants tenien com a principal preferència a la llista de preinscrip-
ció una universitat a una Comunitat Autònoma que no fos Catalunya?

3. Considera el Govern de la Generalitat que ha garantit la llibertat d’elecció de 
centre per a realitzar els estudis universitaris?

4. Considera el Govern de la Generalitat ha perjudicat els drets dels estudiants 
universitaris que volien estudiar a altres comunitats autònomes i poder exercir la lli-
bertat d’elecció de centre per a realitzar els estudis universitaris?

5. Quines mesures pensen prendre per a solucionar aquest greuge comparatiu 
dels alumnes catalans respecte a la resta d’alumnes espanyols? I perquè els alumnes 
catalans deixin de sofrir aquesta discriminació?

6. Per què des de la Generalitat de Catalunya s’ha actuat de manera lesiva contra 
els alumnes catalans?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2020 
David Bertran Román, Jorge Soler González, Sonia Sierra Infante, diputats GP Cs 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deixadesa 
de funcions de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic amb relació a les denúncies d’emissions a l’atmosfera per 
l’empresa LafargeHolcim España
314-08991/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 74868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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’Associació de Veïns de Montcada de Ca Sant Joan, s’ha posat en contacte amb 

la Generalitat de Catalunya, especialment amb el Departament de Medi Ambient i 
Territori en diverses ocasions per a denunciar l’apreciació d’emissions en l’atmos-
fera que s’associa a l’activitat de l’empresa LafargeHolcim España, SAU, situada a 
Montcada i Reixac. Denúncies d’esdeveniments com els ocorreguts el passat 8 de 
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juliol, quan un gran núvol de pols envolto la cimentera després que hi hagués hagut 
un incident en una sitja.

No obstant això, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Cli-
màtic, s’ha respost a l’associació de veïns de la falta d’informe probatori, sol·licitant 
als mateixos que quan posseeixin un episodi com els indicats o un funcionament 
anòmal d’activitat, es posin en contacte amb l’Ajuntament de Montcada, perquè si-
gui aquest qui enviï a un agent, atès que la Direcció General té recursos limitats i 
no disposa de personal suficient per a realitzar aquest tipus d’inspeccions imminents 
i urgents.

– Com valora el Govern aquesta deixadesa de funcions per part de la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic a l’Associació 
de Veïns de Can Sant Joan, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), 
arran de les denúncies per contaminació contra la cimentera Lafarge
314-08992/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 74869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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’Associació de Veïns de Montcada de Ca Sant Joan, s’ha posat en contacte amb 

la Generalitat de Catalunya, especialment amb el Departament de Medi Ambient i 
Territori en diverses ocasions per a denunciar l’apreciació d’emissions en l’atmos-
fera que s’associa a l’activitat de l’empresa LafargeHolcim España, SAU, situada a 
Montcada i Reixac. Denúncies d’esdeveniments com els ocorreguts el passat 8 de 
juliol, quan un gran núvol de pols envolto la cimentera després que hi hagués hagut 
un incident en una sitja.

No obstant això, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Cli-
màtic, s’ha respost a l’associació de veïns de la falta d’informe probatori, sol·licitant 
als mateixos que quan posseeixin un episodi com els indicats o un funcionament 
anòmal d’activitat, es posin en contacte amb l’Ajuntament de Montcada, perquè si-
gui aquest qui enviï a un agent, atès que la Direcció General té recursos limitats i 
no disposa de personal suficient per a realitzar aquest tipus d’inspeccions imminents 
i urgents.

– Quina valoració fa el Govern sobre la resposta de la Direcció General de Qua-
litat Ambiental i Canvi climàtic a l’Associació de Veïns de Montcada de Ca Sant 
Joan, on s’indica una delegació de competències de la Generalitat a l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una eventual 
delegació en els ajuntaments de les competències en matèria de 
control i avaluació de la contaminació atmosfèrica
314-08993/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 74870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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’Associació de Veïns de Montcada de Ca Sant Joan, s’ha posat en contacte amb 

la Generalitat de Catalunya, especialment amb el Departament de Medi Ambient i 
Territori en diverses ocasions per a denunciar l’apreciació d’emissions en l’atmos-
fera que s’associa a l’activitat de l’empresa LafargeHolcim España, SAU, situada a 
Montcada i Reixac. Denúncies d’esdeveniments com els ocorreguts el passat 8 de 
juliol, quan un gran núvol de pols envolto la cimentera després que hi hagués hagut 
un incident en una sitja.

No obstant això, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Cli-
màtic, s’ha respost a l’associació de veïns de la falta d’informe probatori, sol·licitant 
als mateixos que quan posseeixin un episodi com els indicats o un funcionament 
anòmal d’activitat, es posin en contacte amb l’Ajuntament de Montcada, perquè si-
gui aquest qui enviï a un agent, atès que la Direcció General té recursos limitats i 
no disposa de personal suficient per a realitzar aquest tipus d’inspeccions imminents 
i urgents.

– Ha delegat el Govern en algun moment les competències de control i avaluació 
de la contaminació atmosfèrica als ajuntaments? En què data s’ha produït aquestes 
delegacions?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment 
l’activitat de la cimentera Lafarge, de Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental), sense disposar d’autorització mediambiental
314-08994/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 74871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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’Associació de Veïns de Montcada de Ca Sant Joan, s’ha posat en contacte amb 

la Generalitat de Catalunya, especialment amb el Departament de Medi Ambient i 
Territori en diverses ocasions per a denunciar l’apreciació d’emissions en l’atmos-
fera que s’associa a l’activitat de l’empresa LafargeHolcim España, SAU, situada a 
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Montcada i Reixac. Denúncies d’esdeveniments com els ocorreguts el passat 8 de 
juliol, quan un gran núvol de pols envolto la cimentera després que hi hagués hagut 
un incident en una sitja.

No obstant això, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Cli-
màtic, s’ha respost a l’associació de veïns de la falta d’informe probatori, sol·licitant 
als mateixos que quan posseeixin un episodi com els indicats o un funcionament 
anòmal d’activitat, es posin en contacte amb l’Ajuntament de Montcada, perquè si-
gui aquest qui enviï a un agent, atès que la Direcció General té recursos limitats i 
no disposa de personal suficient per a realitzar aquest tipus d’inspeccions imminents 
i urgents.

– Com valora el Govern que aquestes instal·lacions romanguin en actiu a pesar 
que hauria d’estar tancada a conseqüència de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia 1.158, on es dictamina que l’autorització mediambiental que va concedir la 
Generalitat era nul·la perquè es basava en un informe del 2008?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
dutes a terme amb relació a l’activitat de la cimentera Lafarge, 
de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), arran de les denúncies 
presentades per l’Associació de Veïns de Can Sant Joan
314-08995/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 74872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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’Associació de Veïns de Montcada de Ca Sant Joan, s’ha posat en contacte amb 

la Generalitat de Catalunya, especialment amb el Departament de Medi Ambient i 
Territori en diverses ocasions per a denunciar l’apreciació d’emissions en l’atmos-
fera que s’associa a l’activitat de l’empresa LafargeHolcim España, SAU, situada a 
Montcada i Reixac. Denúncies d’esdeveniments com els ocorreguts el passat 8 de 
juliol, quan un gran núvol de pols envolto la cimentera després que hi hagués hagut 
un incident en una sitja.

No obstant això, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Cli-
màtic, s’ha respost a l’associació de veïns de la falta d’informe probatori, sol·licitant 
als mateixos que quan posseeixin un episodi com els indicats o un funcionament 
anòmal d’activitat, es posin en contacte amb l’Ajuntament de Montcada, perquè si-
gui aquest qui enviï a un agent, atès que la Direcció General té recursos limitats i 
no disposa de personal suficient per a realitzar aquest tipus d’inspeccions imminents 
i urgents.

– Quin tipus de recerques ha realitzat el Govern sobre els últims esdeveniments 
ocorreguts?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incident en 
una sitja de la cimentera Lafarge, de Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental), el 8 de juliol
314-08996/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 74873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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’Associació de Veïns de Montcada de Ca Sant Joan, s’ha posat en contacte amb 

la Generalitat de Catalunya, especialment amb el Departament de Medi Ambient i 
Territori en diverses ocasions per a denunciar l’apreciació d’emissions en l’atmos-
fera que s’associa a l’activitat de l’empresa LafargeHolcim España, SAU, situada a 
Montcada i Reixac. Denúncies d’esdeveniments com els ocorreguts el passat 8 de 
juliol, quan un gran núvol de pols envolto la cimentera després que hi hagués hagut 
un incident en una sitja.

No obstant això, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Cli-
màtic, s’ha respost a l’associació de veïns de la falta d’informe probatori, sol·licitant 
als mateixos que quan posseeixin un episodi com els indicats o un funcionament 
anòmal d’activitat, es posin en contacte amb l’Ajuntament de Montcada, perquè si-
gui aquest qui enviï a un agent, atès que la Direcció General té recursos limitats i 
no disposa de personal suficient per a realitzar aquest tipus d’inspeccions imminents 
i urgents.

– Quina resposta ha donat el Govern a la ciutadania de Montcada i Reixa sobre 
els esdeveniments ocorreguts el passat dia 8 de Juliol?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perill per als veïns 
de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) provocat per la falta de 
control de l’activitat de la cimentera Lafarge
314-08997/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 74874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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’Associació de Veïns de Montcada de Ca Sant Joan, s’ha posat en contacte amb 

la Generalitat de Catalunya, especialment amb el Departament de Medi Ambient i 
Territori en diverses ocasions per a denunciar l’apreciació d’emissions en l’atmos-
fera que s’associa a l’activitat de l’empresa LafargeHolcim España, SAU, situada a 
Montcada i Reixac. Denúncies d’esdeveniments com els ocorreguts el passat 8 de 
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juliol, quan un gran núvol de pols envolto la cimentera després que hi hagués hagut 
un incident en una sitja.

No obstant això, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Cli-
màtic, s’ha respost a l’associació de veïns de la falta d’informe probatori, sol·licitant 
als mateixos que quan posseeixin un episodi com els indicats o un funcionament 
anòmal d’activitat, es posin en contacte amb l’Ajuntament de Montcada, perquè si-
gui aquest qui enviï a un agent, atès que la Direcció General té recursos limitats i 
no disposa de personal suficient per a realitzar aquest tipus d’inspeccions imminents 
i urgents.

– És conscient el Govern de la situació de perill en la qual es troba els veïns da-
vant la falta dels mitjans i controls mediambientals per part del Govern?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’una 
reunió entre el conseller de Territori i Sostenibilitat i l’Associació de 
Veïns de Can Sant Joan, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), 
amb relació a l’activitat de la cimentera Lafarge
314-08998/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 74875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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’Associació de Veïns de Montcada de Ca Sant Joan, s’ha posat en contacte amb 

la Generalitat de Catalunya, especialment amb el Departament de Medi Ambient i 
Territori en diverses ocasions per a denunciar l’apreciació d’emissions en l’atmos-
fera que s’associa a l’activitat de l’empresa LafargeHolcim España, SAU, situada a 
Montcada i Reixac. Denúncies d’esdeveniments com els ocorreguts el passat 8 de 
juliol, quan un gran núvol de pols envolto la cimentera després que hi hagués hagut 
un incident en una sitja.

No obstant això, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Cli-
màtic, s’ha respost a l’associació de veïns de la falta d’informe probatori, sol·licitant 
als mateixos que quan posseeixin un episodi com els indicats o un funcionament 
anòmal d’activitat, es posin en contacte amb l’Ajuntament de Montcada, perquè si-
gui aquest qui enviï a un agent, atès que la Direcció General té recursos limitats i 
no disposa de personal suficient per a realitzar aquest tipus d’inspeccions imminents 
i urgents.

– Quan té previst el conseller de Medi Ambient i Territori reunir-se amb l’Asso-
ciació de Veïns, la qual porta sol·licitant una reunió des de l’octubre de 2019?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interrupció durant 
l’estiu de la prestació de les targetes moneder per a cobrir els àpats 
dels escolars en situació de vulnerabilitat
314-08999/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 74933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada, Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Los Consejos Escolares de Cataluña llevan meses reclamando que las tarjetas 
monedero con ayudas individuales se amplíen y abarquen el periodo estival con el 
objetivo de cubrir las necesidades básicas alimenticias a través menús infantiles de 
miles de menores que eran beneficiarios de esta prestación.

En sentido contrario el 24 de julio de 2020 se dicta instrucción por parte del Go-
vern de la Generalitat anunciando a los Consejos Comarcales imponiendo el cese 
de la prestación de las tarjetas monedero con las ayudas individuales de comedor 
correspondientes al tercer trimestre del curso escolar 2019/2020.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
1. Qué medidas ha tomado el Govern de la Generalitat para paliar el impacto de 

la pérdida de la prestación económica que llevan asociadas las tarjetas monedero?
2. ¿Cómo ha valorado el Govern de la Generalitat la vulnerabilidad de los me-

nores que son usuarios de estas tarjetas y que desde momento serán privados de un 
menú diario que asegura el alimento de estos menores?

Palacio del Parlamento, 28 de julio de 2020 
Sonia Sierra Infante, Martín Eusebio Barra López, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
campanya Defensem el que és obvi
314-09000/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

La Generalitat ha impulsat la campanya «Defensem el que és obvi» per consci-
enciar i sensibilitzar a la ciutadania de lluitar contra les discriminacions per l’origen, 
gènere, edat, religió, capacitats o orientació sexual de les persones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el cost total d’aquesta campanya? (Es demana desglossar les dades per 

conceptes)

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les insercions 
contractades per a la campanya Defensem el que és obvi
314-09001/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

La Generalitat ha impulsat la campanya «Defensem el que és obvi» per consci-
enciar i sensibilitzar a la ciutadania de lluitar contra les discriminacions per l’origen, 
gènere, edat, religió, capacitats o orientació sexual de les persones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les insercions (falques, banners, vídeos, cartells, anuncis de prem-

sa, etc.) que ha contractat la Generalitat per a publicitar aquesta campanya? En quins 
mitjans de comunicació, webs i xarxes socials apareix aquesta campanya?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució entre 
els mitjans de la campanya Defensem el que és obvi
314-09002/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

La Generalitat ha impulsat la campanya «Defensem el que és obvi» per consci-
enciar i sensibilitzar a la ciutadania de lluitar contra les discriminacions per l’origen, 
gènere, edat, religió, capacitats o orientació sexual de les persones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin import ha abonat la Generalitat de Catalunya a cadascun dels mitjans 

de comunicació per publicitar aquesta campanya? (Es demana desglossar les dades 
per insercions en premsa escrita, digital i xarxes socials i per anuncis i missatges 
patrocinats)

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la 
campanya Defensem el que és obvi
314-09003/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

La Generalitat ha impulsat la campanya «Defensem el que és obvi» per consci-
enciar i sensibilitzar a la ciutadania de lluitar contra les discriminacions per l’origen, 
gènere, edat, religió, capacitats o orientació sexual de les persones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst per aquesta campanya?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el públic destinatari 
de la campanya Defensem el que és obvi
314-09004/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

La Generalitat ha impulsat la campanya «Defensem el que és obvi» per consci-
enciar i sensibilitzar a la ciutadania de lluitar contra les discriminacions per l’origen, 
gènere, edat, religió, capacitats o orientació sexual de les persones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el públic objectiu específic d’aquesta campanya?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses 
encarregades de la campanya Defensem el que és obvi
314-09005/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 74944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

La Generalitat ha impulsat la campanya «Defensem el que és obvi» per consci-
enciar i sensibilitzar a la ciutadania de lluitar contra les discriminacions per l’origen, 
gènere, edat, religió, capacitats o orientació sexual de les persones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines empreses han desenvolupat aquesta campanya?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un projecte de 
coordinació de la gestió del Parc Natural dels Ports amb la dels 
altres espais naturals del massís del Port
314-09006/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 75056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Medi Ambient
1. Quina documentació obra en poder del Departament de Medi Ambient i de la 

Delegació del govern de les Terres de l’Ebre respecte el projecte d’un gran Parc Na-
tural que coordini els Ports i el Maestrazgo?

2. Quines notícies tenen el Departament de Medi Ambient i la Delegació del Go-
vern a les Terres de l’Ebre respecte la proposta de creació d’un gran Parc Natural a 
la zona, impulsada per entitats privades o fundacions (qualsevol que sigui l’entitat, 
però de forma explícita per la Fundación Global Nature i Wyss Foundation)?

3. Els responsables del Departament de Medi Ambient, de la Delegació del Go-
vern a les Terres de l’Ebre o de la Direcció del Parc Natural dels Ports han mantin-
gut reunions per parlar de l’esmentat projecte amb el Sr. Ignacio Jiménez? Quin ha 
estat el contingut de les reunions, en cas que s’hagin celebrat?

4. Considera interessant el Departament de Medi Ambient, la Delegació del Go-
vern a les Terres de l’Ebre o la Direcció del Parc Natural dels Ports una proposta 
nova de gestió d’espai natural que afecti les comarques del Baix Ebre, el Montsià i 
la Terra Alta?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2020
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació 
del protocol de resposta a la Covid-19 per a detectar infants i 
adolescents en situació de malnutrició
314-09007/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Parlament de Catalunya, dins del debat sobre la gestió de la crisi sanitària de 
la Covid-19, les mesures adoptades per a fer-hi front i les accions previstes de pro-
tecció social i reactivació econòmica, i al debat sobre la reconstrucció de Catalunya 
davant de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19, va aprovar el 2 de juliol de 2020 
una Resolució que insta el Govern a quantificar abans que comenci el nou període 
escolar el nombre d’infants i adolescents en situació de malnutrició infantil, tal com 
estableix el Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’ali-
mentació d’infants i adolescents i desplegar un pla que garanteixi que les actuals di-
ficultats d’accés a l’alimentació no es cronifiquin.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’estan adoptant per complir aquesta Resolució i desplegar el 

protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació 
d’infants i adolescents?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i adolescents en situació de malnutrició arran de la Covid-19
314-09008/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Parlament de Catalunya, dins del debat sobre la gestió de la crisi sanitària de 
la Covid-19, les mesures adoptades per a fer-hi front i les accions previstes de pro-
tecció social i reactivació econòmica, i al debat sobre la reconstrucció de Catalunya 
davant de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19, va aprovar el 2 de juliol de 2020 
una Resolució que insta el Govern a quantificar abans que comenci el nou període 
escolar el nombre d’infants i adolescents en situació de malnutrició infantil, tal com 
estableix el Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’ali-
mentació d’infants i adolescents i desplegar un pla que garanteixi que les actuals di-
ficultats d’accés a l’alimentació no es cronifiquin.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Ha quantificat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies quants in-
fants i adolescents es troben en situacions de malnutrició o dificultat d’accés a una 
alimentació adequada a Catalunya? Com s’han agreujat aquestes situacions amb la 
crisi econòmica i social derivada de la Covid-19?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’activitat 
feta el 2019 per l’Hospital Sant Joan de Déu per a la xarxa pública
314-09009/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Salut
– El relació a les visites que l’Hospital Sant Joan de Deu ha realitzat a partir de 

juny de 2020 per la xarxa pública, quin cost tenen aquelles visites programades com 
a presencials que es van reprogramar com a telefòniques o telemàtiques, ja sigui de 
primera, segona o tercera visita, de qualsevol especialitat o actuació? Quin cost hau-
rien tingut les mateixes visites si s’haguessin fet presencials?

Del mateix titular de gestió de sanitat pública; total de pagaments realitzats respec-
te a la seva activitat per la xarxa pública durant l’any 2019, desglossat per conceptes.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’empresa 
Comsa Service Facility Management del gener al juliol
314-09010/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
– Quins pagaments ha fet aquest Departament, o qualsevol de les entitats públi-

ques que en depenen, a l’empresa Comsa Service Facility Management S.A.U. entre 
el mesos de gener i juliol de 2020?
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– Per quins conceptes?
– En el marc de quins contractes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets 
pel Departament de Justícia a l’empresa Comsa Service Facility 
Management del gener al juliol
314-09011/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Justícia
– Quins pagaments ha fet aquest Departament, o qualsevol de les entitats públi-

ques que en depenen, a l’empresa Comsa Service Facility Management S.A.U. entre 
el mesos de gener i juliol de 2020?

– Per quins conceptes?
– En el marc de quins contractes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments 
fets pel Departament d’Empresa i Coneixement a l’empresa Comsa 
Service Facility Management del gener al juliol
314-09012/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Empresa i Coneixement
– Quins pagaments ha fet aquest Departament, o qualsevol de les entitats públi-

ques que en depenen, a l’empresa Comsa Service Facility Management  S.A.U. entre 
el mesos de gener i juliol de 2020?
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– Per quins conceptes?
– En el marc de quins contractes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets 
pel Departament d’Educació a l’empresa Comsa Service Facility 
Management del gener al juliol
314-09013/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Educació
– Quins pagaments ha fet aquest Departament, o qualsevol de les entitats públi-

ques que en depenen, a l’empresa Comsa Service Facility Management S.A.U. entre 
el mesos de gener i juliol de 2020?

– Per quins conceptes?
– En el marc de quins contractes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments 
fets pel Departament de Territori i Sostenibilitat a l’empresa Comsa 
Service Facility Management del gener al juliol
314-09014/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Territori i Sostenibilitat
– Quins pagaments ha fet aquest Departament, o qualsevol de les entitats públi-

ques que en depenen, a l’empresa Comsa Service Facility Management  S.A.U. entre 
el mesos de gener i juliol de 2020?

– Per quins conceptes?
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– En el marc de quins contractes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments 
fets pel Departament de la Presidència a l’empresa Comsa Service 
Facility Management del gener al juliol
314-09015/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Presidència
– Quins pagaments ha fet aquest Departament, o qualsevol de les entitats públi-

ques que en depenen, a l’empresa Comsa Service Facility Management  S.A.U. entre 
el mesos de gener i juliol de 2020?

– Per quins conceptes?
– En el marc de quins contractes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets 
pel Departament d’Economia i Hisenda a l’empresa Comsa Service 
Facility Management del gener al juliol
314-09016/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda
– Quins pagaments ha fet aquest Departament, o qualsevol de les entitats públi-

ques que en depenen, a l’empresa Comsa Service Facility Management S.A.U. entre 
el mesos de gener i juliol de 2020?

– Per quins conceptes?
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– En el marc de quins contractes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments 
fets pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència a l’empresa Comsa Service Facility Management del 
gener al juliol
314-09017/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
– Quins pagaments ha fet aquest Departament, o qualsevol de les entitats públi-

ques que en depenen, a l’empresa Comsa Service Facility Management S.A.U. entre 
el mesos de gener i juliol de 2020?

– Per quins conceptes?
– En el marc de quins contractes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments 
fets pel Departament de Salut a l’empresa Comsa Service Facility 
Management del gener al juliol
314-09018/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Salut
– Quins pagaments ha fet aquest Departament, o qualsevol de les entitats públi-

ques que en depenen, a l’empresa Comsa Service Facility Management S.A.U. entre 
el mesos de gener i juliol de 2020?

– Per quins conceptes?
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– En el marc de quins contractes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments 
fets pel Departament de Cultura a l’empresa Comsa Service Facility 
Management del gener al juliol
314-09019/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Cultura
– Quins pagaments ha fet aquest Departament, o qualsevol de les entitats públi-

ques que en depenen, a l’empresa Comsa Service Facility Management  S.A.U. entre 
el mesos de gener i juliol de 2020?

– Per quins conceptes?
– En el marc de quins contractes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets 
pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a 
l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
314-09020/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
– Quins pagaments ha fet aquest Departament, o qualsevol de les entitats públi-

ques que en depenen, a l’empresa Comsa Service Facility Management S.A.U. entre 
el mesos de gener i juliol de 2020?

– Per quins conceptes?
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– En el marc de quins contractes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a 
l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
314-09021/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
– Quins pagaments ha fet aquest Departament, o qualsevol de les entitats públi-

ques que en depenen, a l’empresa Comsa Service Facility Management S.A.U. entre 
el mesos de gener i juliol de 2020?

– Per quins conceptes?
– En el marc de quins contractes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments 
fets pel Departament d’Interior a l’empresa Comsa Service Facility 
Management del gener al juliol
314-09022/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 75171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
– Quins pagaments ha fet aquest Departament, o qualsevol de les entitats públi-

ques que en depenen, a l’empresa Comsa Service Facility Management S.A.U. entre 
el mesos de gener i juliol de 2020?

– Per quins conceptes?
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– En el marc de quins contractes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la xifra de les 
inversions estrangeres el 2017
314-09023/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 75172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

En el informe de ACCIO publicado en junio 2018, «La inversió estrangera a 
Catalunya 2017» se describen toda una serie de inversiones extranjeras, según esos 
datos, materializadas en el año 2017.

https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/infor-
mes_inversio_estrangera/informe-inversio-estrangera-catalunya-2017.pdf

Interesa conocer a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Las cifras finales 2017 de las inversiones que constan en ese informe entre las 

páginas 37 y 40, ambas inclusive, en las que se detallan las principales inversiones 
extranjeras de ese año, tanto en millones de euros finales invertidos como en pues-
tos de trabajo creados

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
José María Cano Navarro, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs del 
comitè d’experts creat en resposta a la crisi de la Covid-19
314-09024/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 75174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El 2 de junio de 2020 el Govern anunció que había movilizado a 30 «expertos» 
con el objetivo de diseñar la estrategia de Cataluña para superar la crisis del coro-
navirus. Se anunció también que estos expertos trabajarían en entre 10 y 15 ámbitos 
y cada grupo de trabajo constaría de entre 20 y 30 personas, implicando a unas 400 
personas.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Quién forma parte de este grupo de 30 expertos inicial?
2. Los expertos, tanto del grupo inicial de 30 como el ampliado de 400 ¿reciben 

algún tipo de remuneración? En caso afirmativo ¿de qué cuantía y por qué conceptos?
3. ¿Cuántas veces se ha reunido el comité de expertos desde el anuncio de su 

creación el 2 de junio de 2020?

https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/informes_inversio_estrangera/informe-inversio-estrangera-catalunya-2017.pdf
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/informes_inversio_estrangera/informe-inversio-estrangera-catalunya-2017.pdf
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4. ¿Cuáles son los ámbitos específicos de trabajo de estos grupos?
5. ¿Quiénes forman parte de los grupos ampliados y en qué disciplinas son ex-

pertos?
6. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones a las que han llegado fruto de 

esas reuniones?
7. ¿Con qué periodicidad se ha establecido que realicen reuniones?

Palacio del Parlamento, 31 de julio de 2020 
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de l’origen 
per sectors dels contagis de la Covid-19
314-09025/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 75175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué procedimiento estadístico está utilizando la Generalitat para evaluar la 

incidencia de los contagios entre los diferentes grupos sociales y su vinculación a 
actividades de relación personal?

– ¿Cuáles son los datos de contagio en Catalunya según la naturaleza de su 
procedencia o actividad económica? Con especial mención a los sectores que los 
responsables sanitarios constatan como con más probabilidades de contagio, como 
puede ser el ocio nocturno, empresas cárnicas y hortofrutícolas, o bien reuniones 
familiares, etc.

– ¿Qué datos concretos sobre contagios están relacionados con las actividades 
vinculadas con el ocio nocturno, diferenciando entre ocio reglado y ocio esporádico 
(botellón, fiestas rave, fiestas en casas particulares, etc.)?

– ¿Cuántas actas de inspección se han levantado en los locales de ocio nocturno 
de Catalunya por incumplimiento de las normas sanitarias desde el 21 de junio de 
2020?

– ¿Cuántas sanciones se han impuesto en Catalunya por participar en botellones 
y en fiestas al aire libre, aparcamientos y descampados en horario nocturno?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020 
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les baixes per 
malaltia de dels treballadors públics dels centres penitenciaris
314-09026/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 75176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
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mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el número de bajas de funcionarios y empleados públicos en los 

centros penitenciarios de toda Cataluña desde enero de 2020 a fecha de hoy?
– ¿Cuántas bajas han sido por enfermedad común?
– ¿Cuántas bajas han sido por Covid-19?

Palacio del Parlamento, 21 de julio de 2020 
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions del 
Centre Penitenciari Brians 1 com a presó de dones
314-09027/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 75177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas mujeres se encuentran internas en el Centro Penitenciario de Brians 

I a fecha de hoy?
– ¿En qué módulos se encuentran internas?
– ¿Bajo qué criterios de clasificación?
– ¿Cuántas mujeres internas en el Centro Penitenciario de Brians I se encuentran 

embarazadas?
– ¿Comparten enfermería hombres y mujeres en dicho centro?

Palacio del Parlamento, 21 de julio de 2020 
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que 
el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció dediqui una part de la 
fabricació d’Equips d’Atenció Individuals per a l’Administració de 
justícia
314-09028/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 75178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Sería posible que el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), anun-

ciado en su folleto informativo como «el primer proveedor textil del sector sanitario 
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para hospitales públicos y privados de Cataluña», dedicara parte de la fabricación 
de EPI’s para los ámbitos dependientes de la Administración de Justicia de la Ge-
neralitat de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 21 de julio de 2020 
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de 
compliment del Pla Director d’Equipaments Penitenciaris 2013-2020
314-09029/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 75179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

En septiembre de 2015 fue publicado por el Departamento de Justicia el Plan Di-
rector de Equipamientos Penitenciarios 2013-2020.

– Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario el grado de cumpli-
miento efectivo y de ejecución del mismo a fecha 30 de junio de 2020.

Palacio del Parlamento, 21 de julio de 2020 
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció 
d’animals insalubres als centres penitenciaris des del 2019 ençà
314-09030/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 75180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han detectado ratas, cucarachas y chinches u otros animales insalubres en 

los centros penitenciarios de Cataluña por los funcionarios e internos desde enero 
de 2019 hasta la fecha?

– ¿En qué centros se han encontrado tales animales desde enero de 2019 hasta 
la fecha?

– ¿En qué lugares de los centros en concreto se han detectado (cocina, cabinas, 
patios, economatos, talleres, zonas comunes, etc.)?

– ¿Han aparecido en cocinas?
– ¿Se sabe cuáles son las causas de su aparición?
– ¿Ha causado alguna dolencia a internos o internas?
– ¿Ha causado alguna dolencia a funcionarios o funcionarias?
– ¿Ha visitado las prisiones la Inspección de Salud de la Generalitat?
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– ¿Qué medidas concretas de seguridad y salud se han implementado?
– ¿Se ha declarado plaga en referencia a la aparición de algunas de estas espe-

cies animales?
– ¿Cuál es el estado actual de los centros penitenciarios de Cataluña en relación 

a la existencia de animales insalubres y/o plagas a fecha de hoy?
– ¿Se ha realizado licitación alguna para el control de plagas por el Departamen-

to de Justicia durante los años 2018-2019?

Palacio del Parlamento, 21 de julio de 2020 
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’ha fet un nou pla director a la zona industrial situada entre 
Valls, Alió, el Pla de Santa Maria i Vila-rodona, a L’Alt Camp
314-09031/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 75184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Tenemos conocimiento que la Generalitat pretende modificar y ampliar la zona 
industrial ubicada en terrenos de Valls-Alio-El Pla de S.María-Vilarodona, cuando 
hay espacio sobrante en los polígonos de dicha zona.

Por lo que: 
Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
1. ¿Cuáles son los motivos por los que la Generalitat ha establecido un nuevo 

Plan Director?
2. ¿Cuáles son las razones que justifican una modificación y ampliación de los 

terrenos, en los polígonos anteriormente mencionados?
3. En Valls se amplian con 350 Ha de suelo rústico ¿va a realizar la Generalitat 

algún tipo de recalificación urbanística?
4. ¿A quién pertenecen los terrenos rústicos? ¿Se trata de un particular o una 

empresa?
5. ¿Por qué pretenden ampliar la zona industrial, cuando la mayor parte de los 

polígonos de dicha zona están vacíos y con espacio disponible para la ubicación de 
nuevas empresas?

6. ¿Cuál es el coste económico de la ampliación y modificación de dicha zona 
industrial?

Palacio del Parlamento, 31 de julio de 2020 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de 
formació rebuts pels funcionaris de presons el 2018 i 2019
314-09032/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 75189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con 

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
– ¿Cuáles son los cursos de formación que han recibido los funcionarios de pri-

siones durante los años 2018 y 2019?
– ¿Cuál ha sido su contenido y duración?
– ¿Cuáles eran los objetivos de los cursos?
– ¿Por qué profesionales han sido impartidos?
– ¿Se han impartido a los funcionarios de todas las prisiones catalanas?
– ¿Cuál ha sido la modalidad de los cursos? ¿Presencial, digital, con prácticas, 

sin ellas?
– ¿Cuántos trabajadores o trabajadoras los han cursado?
– ¿Cuántos de ellos han superado los cursos?
– ¿Cuáles son las líneas maestras de los planes de formación de la Generalitat a 

los funcionarios de Prisiones?

Palacio del Parlamento, 31 de julio de 2020 
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mort d’un intern 
el 17 d’abril del 2020 al Centre Penitenciari Brians 2 durant una 
immobilització psiquiàtrica
314-09033/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 75190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Un interno de la cárcel Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), murió el 
viernes 17 de abril 2020 durante una inmovilización psiquiátrica en el centro.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
– ¿Qué edad tenía el interno en el momento de su fallecimiento?
– ¿Era su primer ingreso en un centro penitenciario?
– ¿Cuáles fueron los hechos que dieron lugar a la contención mecánica?
– ¿Este interno tenía antecedentes de dicho comportamiento?
– ¿Se conoce a día de hoy la causa de su muerte?
– ¿Se abrieron diligencias previas por el juzgado?
– ¿Se han cerrado a fecha actual las diligencias?
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– ¿Cuál ha sido el resultado de la investigación interna conforme a los protocolos 
aplicados en Brians 2?

Palacio del Parlamento, 31 de julio de 2020 
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones internes als centres penitenciaris que ha sol·licitat el 
trasllat acollint-se a una instrucció del Departament de Justícia que 
desplega la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia.
314-09034/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 75191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Como consecuencia del despliegue de la Ley 11/2014 de los derechos LGTBI se 
ha emitido una instrucción por el Departamento de Justicia de la Generalitat por la 
que los internos o internas podrán solicitar el traslado de centro penitenciario sin 
necesidad de acreditar oficialmente el cambio de sexo, y serán los informes del cen-
tro y la valoración de los técnicos los que decidan sobre la cuestión.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
– ¿Cuántas personas han solicitado el traslado de centro en base a tal Instruc-

ción?
– ¿Cuánto tarda el centro que recibe la solicitud en dictaminar acerca del caso?
– ¿Cuántos cambios de centro penitenciario se han producido a fecha actual?
– ¿Qué centros penitenciarios de Cataluña se han visto implicados en dichos 

cambios?

Palacio del Parlamento, 31 de julio de 2020 
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions als 
centres de treball del sector agroalimentari industrial per a evitar els 
contagis de Covid-19
314-09035/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 75218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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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– Quines han estat, fins avui, les inspeccions en els centres de treball del sector 
agroalimentari industrial de per part del Govern per a evitar els contagis de la Co-
vid-19, en tota Catalunya, específicament a Lleida? 

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Yolanda López Fernández, diputada CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis per Covid-19 en empreses càrnies a Catalunya
314-09036/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 75219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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:
– Exactament quin és el nombre de contagis de Covid-19 en empreses càrnies a 

Catalunya?

Palau del Parlament, 31de juliol de 2020
Yolanda López Fernández, diputada CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses 
càrnies on s’han produït contagis per Covid-19
314-09037/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 75220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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:
– Quines són les empreses càrnies on s’han produït contagis de la Covid-19 i qui-

na ha estat la seva dimensió?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis per Covid-19 en empreses càrnies a Lleida
314-09038/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 75221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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:
– Exactament quin és el nombre de contagiats del Covid-19 en empreses càrnies 

a Lleida? 

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment a les 
empreses agroalimentàries de Lleida per a assegurar les mesures 
adequades per a evitar contagis per Covid-19
314-09039/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 75222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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 què consisteix el seguiment anunciat pel Conseller de Treball, Afers Socials 

i Famílies, a les empreses del sector agroalimentari de Lleida amb la intenció d’as-
segurar que se segueixin les mesures adequades en els centres de producció?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació ha emès una instrucció que 
possibilita la retirada de la sisena hora als centres d’alta complexitat
314-09040/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 75225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita. 

Les Instruccions per al curs 2020-2021 dels Centres Educatius de Catalunya 
emeses el passat 30 de juny per part de la Secretaria de Polítiques Educatives del 
Departament d’Educació de a Generalitat de Catalunya establien en el seu punt setè 
que “excepcionalment, els centres de titularitat del Departament d’Educació que 
vulguin continuar impartint la 6a hora hauran de presentar la seva sol·licitud a la 
direcció del ST abans del 15 de juliol, perquè en valori la seva continuïtat en aquest 
curs 2020- 2021”.

Hem estat coneixedors que diversos centres d’alta complexitat (en alguns casos 
tots els d’un mateix municipi) no han presentat l’esmentada sol·licitud i, en conse-
qüència, deixaran d’impartir la sisena hora durant el proper curs 20202-2021.

Aquest fet, a banda de resultar perjudicial per a l’alumnat d’aquests centres en 
un context de creixement de les desigualtats educatives com a conseqüència del 
tancament d’escoles del passat mes de març, és totalment contradictori amb el punt 
h) de la Moció 168/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència 
educativa, aprovada pel Ple del Parlament el passat 18 de juny de 2020, on s’insta el 
Govern de la Generalitat a “iniciar, durant el curs 2020-2021, la recuperació de la 
sisena hora a l’escola pública per a compensar les desigualtats educatives i fomentar 
reforços o activitats educatives complementàries als centres educatius, prioritzant 
els centres que ho requereixin per llur situació de complexitat.”

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Per quins motius el Departament d’Educació ha emès una instrucció que pos-

sibilita la retirada de la sisena hora als centres d’alta complexitat?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
Moció 168/12, sobre la situació d’emergència educativa amb relació a 
la impartició de la sisena hora
314-09041/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 75226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita. 

Les Instruccions per al curs 2020-2021 dels Centres Educatius de Catalunya 
emeses el passat 30 de juny per part de la Secretaria de Polítiques Educatives del 
Departament d’Educació de a Generalitat de Catalunya establien en el seu punt setè 
que “excepcionalment, els centres de titularitat del Departament d’Educació que 
vulguin continuar impartint la 6a hora hauran de presentar la seva sol·licitud a la 
direcció del ST abans del 15 de juliol, perquè en valori la seva continuïtat en aquest 
curs 2020- 2021”.

Hem estat coneixedors que diversos centres d’alta complexitat (en alguns casos 
tots els d’un mateix municipi) no han presentat l’esmentada sol·licitud i, en conse-
qüència, deixaran d’impartir la sisena hora durant el proper curs 20202-2021.
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Aquest fet, a banda de resultar perjudicial per a l’alumnat d’aquests centres en 
un context de creixement de les desigualtats educatives com a conseqüència del 
tancament d’escoles del passat mes de març, és totalment contradictori amb el punt 
h) de la Moció 168/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència 
educativa, aprovada pel Ple del Parlament el passat 18 de juny de 2020, on s’insta el 
Govern de la Generalitat a “iniciar, durant el curs 2020-2021, la recuperació de la 
sisena hora a l’escola pública per a compensar les desigualtats educatives i fomentar 
reforços o activitats educatives complementàries als centres educatius, prioritzant 
els centres que ho requereixin per llur situació de complexitat.”

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Com donarà compliment el Departament d’educació al punt h) de la Moció 

168/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència educativa?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius públics que deixaran d’impartir la sisena hora el curs 
2020-2021
314-09042/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 75227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 

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. 

Les Instruccions per al curs 2020-2021 dels Centres Educatius de Catalunya 
emeses el passat 30 de juny per part de la Secretaria de Polítiques Educatives del 
Departament d’Educació de a Generalitat de Catalunya establien en el seu punt setè 
que “excepcionalment, els centres de titularitat del Departament d’Educació que 
vulguin continuar impartint la 6a hora hauran de presentar la seva sol·licitud a la 
direcció del ST abans del 15 de juliol, perquè en valori la seva continuïtat en aquest 
curs 2020- 2021”.

Hem estat coneixedors que diversos centres d’alta complexitat (en alguns casos 
tots els d’un mateix municipi) no han presentat l’esmentada sol·licitud i, en conse-
qüència, deixaran d’impartir la sisena hora durant el proper curs 20202-2021.

Aquest fet, a banda de resultar perjudicial per a l’alumnat d’aquests centres en 
un context de creixement de les desigualtats educatives com a conseqüència del 
tancament d’escoles del passat mes de març, és totalment contradictori amb el punt 
h) de la Moció 168/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència 
educativa, aprovada pel Ple del Parlament el passat 18 de juny de 2020, on s’insta el 
Govern de la Generalitat a “iniciar, durant el curs 2020-2021, la recuperació de la 
sisena hora a l’escola pública per a compensar les desigualtats educatives i fomentar 
reforços o activitats educatives complementàries als centres educatius, prioritzant 
els centres que ho requereixin per llur situació de complexitat.”

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Quins centres educatius de titularitat del Departament d’Educació deixaran 

d’impartir la sisena hora el proper curs 2020-2021?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius públics que continuaran impartint la sisena hora el curs 
2020-2021
314-09043/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 75228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita. 

Les Instruccions per al curs 2020-2021 dels Centres Educatius de Catalunya 
emeses el passat 30 de juny per part de la Secretaria de Polítiques Educatives del 
Departament d’Educació de a Generalitat de Catalunya establien en el seu punt setè 
que “excepcionalment, els centres de titularitat del Departament d’Educació que 
vulguin continuar impartint la 6a hora hauran de presentar la seva sol·licitud a la 
direcció del ST abans del 15 de juliol, perquè en valori la seva continuïtat en aquest 
curs 2020- 2021”.

Hem estat coneixedors que diversos centres d’alta complexitat (en alguns casos 
tots els d’un mateix municipi) no han presentat l’esmentada sol·licitud i, en conse-
qüència, deixaran d’impartir la sisena hora durant el proper curs 20202-2021.

Aquest fet, a banda de resultar perjudicial per a l’alumnat d’aquests centres en 
un context de creixement de les desigualtats educatives com a conseqüència del 
tancament d’escoles del passat mes de març, és totalment contradictori amb el punt 
h) de la Moció 168/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència 
educativa, aprovada pel Ple del Parlament el passat 18 de juny de 2020, on s’insta el 
Govern de la Generalitat a “iniciar, durant el curs 2020-2021, la recuperació de la 
sisena hora a l’escola pública per a compensar les desigualtats educatives i fomentar 
reforços o activitats educatives complementàries als centres educatius, prioritzant 
els centres que ho requereixin per llur situació de complexitat.”

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants centres educatius, de titularitat del Departament d’Educació i que fins 

ara impartien la sisena hora, la continuaran impartint el proper curs 2020-2021?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius públics que fins ara no impartien la sisena hora i la 
començaran a impartir a parir del curs 2020-2021
314-09044/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 75229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita. 

Les Instruccions per al curs 2020-2021 dels Centres Educatius de Catalunya 
emeses el passat 30 de juny per part de la Secretaria de Polítiques Educatives del 
Departament d’Educació de a Generalitat de Catalunya establien en el seu punt setè 
que “excepcionalment, els centres de titularitat del Departament d’Educació que 
vulguin continuar impartint la 6a hora hauran de presentar la seva sol·licitud a la 
direcció del ST abans del 15 de juliol, perquè en valori la seva continuïtat en aquest 
curs 2020- 2021”.

Hem estat coneixedors que diversos centres d’alta complexitat (en alguns casos 
tots els d’un mateix municipi) no han presentat l’esmentada sol·licitud i, en conse-
qüència, deixaran d’impartir la sisena hora durant el proper curs 20202-2021.

Aquest fet, a banda de resultar perjudicial per a l’alumnat d’aquests centres en 
un context de creixement de les desigualtats educatives com a conseqüència del 
tancament d’escoles del passat mes de març, és totalment contradictori amb el punt 
h) de la Moció 168/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència 
educativa, aprovada pel Ple del Parlament el passat 18 de juny de 2020, on s’insta el 
Govern de la Generalitat a “iniciar, durant el curs 2020-2021, la recuperació de la 
sisena hora a l’escola pública per a compensar les desigualtats educatives i fomentar 
reforços o activitats educatives complementàries als centres educatius, prioritzant 
els centres que ho requereixin per llur situació de complexitat.”

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins centres educatius, de titularitat del Departament d’Educació i que fins 

ara no impartien la sisena hora, la començaran a impartir el proper curs 2020-2021?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals continua vacant el càrrec de director general d’Energia, Mines 
i Seguretat Industrial
314-09045/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 75245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 

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 passat 6 de maig va cessar el senyor Pere Palacín com a Director General 
d’Energia, Mines i Seguretat industrial. Aquest direcció general té la responsabilitat 
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d’impulsar la transició energètica a Catalunya. Quasi tres mesos després el Govern 
de la Generalitat no ha aprovat el nomenament d’una persona que ocupi aquesta res-
ponsabilitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quines raons el càrrec de director general continua vacant?
– Considera el Govern que la política energètica no és suficientment important 

per no nomenar de forma immediata un nou director general d’energia?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de 
producció d’energies renovables que es posaran en marxa durant el 
2020
314-09046/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 75246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La transició energètica cap a un model 100% renovable és un dels principals des-
afiaments que té la humanitat per afrontar l’emergència climàtica. Catalunya arros-
sega un gran retard en la transició cap a un model energètic sostenible.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants nous projectes de producció d’energies renovables es posaran en marxa 

a Catalunya durant l’any 2020?
Palau del Parlament, 3 d’agost de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per al 
2021 de transició energètica cap a un model renovable
314-09047/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 75247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La transició energètica cap a un model 100% renovable és un dels principals des-
afiaments que té la humanitat per afrontar l’emergència climàtica. Catalunya arros-
sega un gran retard en la transició cap a un model energètic sostenible.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quines són les previsions per 2021?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de 
potència d’energia eòlica i solar entre el 2020 i 2021 que hi haurà a 
partir dels nous projectes
314-09048/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 75248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La transició energètica cap a un model 100% renovable és un dels principals des-
afiaments que té la humanitat per afrontar l’emergència climàtica. Catalunya arros-
sega un gran retard en la transició cap a un model energètic sostenible.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants nous megawatts d’energia eòlica i d’energia solar suposaran per 2020 i 

2021 els nous projectes previstos?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’instal·lacions d’autoconsum que es posaran en marxa el 2020
314-09049/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 75249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La transició energètica cap a un model 100% renovable és un dels principals des-
afiaments que té la humanitat per afrontar l’emergència climàtica. Catalunya arros-
sega un gran retard en la transició cap a un model energètic sostenible.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes instal·lacions d’autoconsum es posaran en marxa a Catalunya el 2020? 

Quina serà la potència instal·lada?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment 
de l’objectiu fixat per la Unió Europea de consum d’un 32% brut 
d’energia final renovable per al 2030
314-09050/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 75250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La transició energètica cap a un model 100% renovable és un dels principals des-
afiaments que té la humanitat per afrontar l’emergència climàtica. Catalunya arros-
sega un gran retard en la transició cap a un model energètic sostenible.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que Catalunya està en condicions de complir els objec-

tius fixats per la Unió Europea d’un 32% de consum brut d’energia final renovable 
per 2030?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la producció 
d’energia renovable que caldria incorporar al sistema energètic 
català per a assolir l’objectiu fixat per la Unió Europea de consum 
d’un 32% brut d’energia final renovable per al 2030
314-09051/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 75251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La transició energètica cap a un model 100% renovable és un dels principals des-
afiaments que té la humanitat per afrontar l’emergència climàtica. Catalunya arros-
sega un gran retard en la transició cap a un model energètic sostenible.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants megawatts de producció d’energia renovable caldria incorporar el sis-

tema energètic català per assolir aquests objectiu?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’elaborar i impulsar un tribut que gravi l’energia eòlica i fotovoltaica
314-09052/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 75252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La transició energètica cap a un model 100% renovable és un dels principals des-
afiaments que té la humanitat per afrontar l’emergència climàtica. Catalunya arros-
sega un gran retard en la transició cap a un model energètic sostenible.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern està elaborant o té previst elaborar i impulsar un nou tribut per gra-

var l’energia eòlia o fotovoltaica?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes 
culturals que s’han acollit a la línia de crèdit de l’Institut Català de 
Finances
314-09053/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 75240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita. 

El Decret 21/2020 de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, va 
aprovar un conjunt de mesures adreçades al sector cultural que tenien com a fina-
litat amortir la crisi en aquest sector. Algunes d’aquestes ajudes eren habilitar una 
línia de crèdit via Institut Català de Finances de 22 milions d’euros per a projectes 
culturals sense publicitat i no competitiva, amb  d’atorgament fins acabar la dotació 
pressupostària.

Tanmateix es van posar en marxa una línia d’ajuts per a fer front a les despeses 
de subministraments per als professionals de la cultura que per causa de la crisi sa-
nitària s’han quedat sense feina/activitat, de pagament únic import diari IRSC del 
període 14 de març i 6 de maig. Essent incompatible amb la percepció d’altres ajuts, 
prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions eco-
nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del 
salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import 
es dedueixen de la quantia de la prestació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:



BOPC 673
7 de setembre de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 411 

– Quants projectes culturals s’han acollit a la línia de crèdit de l’Institut Català 
de Finances?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats 
que han demanat crèdit a l’Institut Català de Finances per a 
projectes culturals
314-09054/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 75241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita. 

El Decret 21/2020 de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, va 
aprovar un conjunt de mesures adreçades al sector cultural que tenien com a fina-
litat amortir la crisi en aquest sector. Algunes d’aquestes ajudes eren habilitar una 
línia de crèdit via Institut Català de Finances de 22 milions d’euros per a projectes 
culturals sense publicitat i no competitiva, amb  d’atorgament fins acabar la dotació 
pressupostària.

Tanmateix es van posar en marxa una línia d’ajuts per a fer front a les despeses 
de subministraments per als professionals de la cultura que per causa de la crisi sa-
nitària s’han quedat sense feina/activitat, de pagament únic import diari IRSC del 
període 14 de març i 6 de maig. Essent incompatible amb la percepció d’altres ajuts, 
prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions eco-
nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del 
salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import 
es dedueixen de la quantia de la prestació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes entitats s’han beneficiat o han demanat crèdit a l’Institut Català de 

Finances?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de crèdits 
concedits per l’Institut Català de Finances al sector cultural
314-09055/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 75254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
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del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita. 

El Decret 21/2020 de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, va 
aprovar un conjunt de mesures adreçades al sector cultural que tenien com a fina-
litat amortir la crisi en aquest sector. Algunes d’aquestes ajudes eren habilitar una 
línia de crèdit via Institut Català de Finances de 22 milions d’euros per a projectes 
culturals sense publicitat i no competitiva, amb  d’atorgament fins acabar la dotació 
pressupostària.

Tanmateix es van posar en marxa una línia d’ajuts per a fer front a les despeses 
de subministraments per als professionals de la cultura que per causa de la crisi sa-
nitària s’han quedat sense feina/activitat, de pagament únic import diari IRSC del 
període 14 de març i 6 de maig. Essent incompatible amb la percepció d’altres ajuts, 
prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions eco-
nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del 
salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import 
es dedueixen de la quantia de la prestació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants crèdits totals s’han concedit?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de crèdits 
denegats per l’Institut Català de Finances al sector cultural
314-09056/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 75255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita. 

El Decret 21/2020 de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, va 
aprovar un conjunt de mesures adreçades al sector cultural que tenien com a fina-
litat amortir la crisi en aquest sector. Algunes d’aquestes ajudes eren habilitar una 
línia de crèdit via Institut Català de Finances de 22 milions d’euros per a projectes 
culturals sense publicitat i no competitiva, amb  d’atorgament fins acabar la dotació 
pressupostària.

Tanmateix es van posar en marxa una línia d’ajuts per a fer front a les despeses 
de subministraments per als professionals de la cultura que per causa de la crisi sa-
nitària s’han quedat sense feina/activitat, de pagament únic import diari IRSC del 
període 14 de març i 6 de maig. Essent incompatible amb la percepció d’altres ajuts, 
prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions eco-
nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del 
salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import 
es dedueixen de la quantia de la prestació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quants crèdits s’han denegat?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’Institut Català de Finances ha denegat crèdits al sector 
cultural
314-09057/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 75256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita. 

El Decret 21/2020 de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, va 
aprovar un conjunt de mesures adreçades al sector cultural que tenien com a fina-
litat amortir la crisi en aquest sector. Algunes d’aquestes ajudes eren habilitar una 
línia de crèdit via Institut Català de Finances de 22 milions d’euros per a projectes 
culturals sense publicitat i no competitiva, amb  d’atorgament fins acabar la dotació 
pressupostària.

Tanmateix es van posar en marxa una línia d’ajuts per a fer front a les despeses 
de subministraments per als professionals de la cultura que per causa de la crisi sa-
nitària s’han quedat sense feina/activitat, de pagament únic import diari IRSC del 
període 14 de març i 6 de maig. Essent incompatible amb la percepció d’altres ajuts, 
prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions eco-
nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del 
salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import 
es dedueixen de la quantia de la prestació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En cas que aquests crèdits s’hagin denegat per quins motius?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals de la cultura que han sol·licitat la prestació per a fer 
front a les despeses de subministraments bàsics
314-09058/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 75257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
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del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita. 

El Decret 21/2020 de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, va 
aprovar un conjunt de mesures adreçades al sector cultural que tenien com a fina-
litat amortir la crisi en aquest sector. Algunes d’aquestes ajudes eren habilitar una 
línia de crèdit via Institut Català de Finances de 22 milions d’euros per a projectes 
culturals sense publicitat i no competitiva, amb  d’atorgament fins acabar la dotació 
pressupostària.

Tanmateix es van posar en marxa una línia d’ajuts per a fer front a les despeses 
de subministraments per als professionals de la cultura que per causa de la crisi sa-
nitària s’han quedat sense feina/activitat, de pagament únic import diari IRSC del 
període 14 de març i 6 de maig. Essent incompatible amb la percepció d’altres ajuts, 
prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions eco-
nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del 
salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import 
es dedueixen de la quantia de la prestació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants professionals de la cultura han sol·licitat la prestació per fer front a les 

despeses de subministraments bàsics?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària d’ajuts als professionals de la cultura per a fer front a 
les despeses de subministraments bàsics
314-09059/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 75258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita. 

El Decret 21/2020 de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, va 
aprovar un conjunt de mesures adreçades al sector cultural que tenien com a fina-
litat amortir la crisi en aquest sector. Algunes d’aquestes ajudes eren habilitar una 
línia de crèdit via Institut Català de Finances de 22 milions d’euros per a projectes 
culturals sense publicitat i no competitiva, amb  d’atorgament fins acabar la dotació 
pressupostària. 

Tanmateix es van posar en marxa una línia d’ajuts per a fer front a les despeses 
de subministraments per als professionals de la cultura que per causa de la crisi sa-
nitària s’han quedat sense feina/activitat, de pagament únic import diari IRSC del 
període 14 de març i 6 de maig. Essent incompatible amb la percepció d’altres ajuts, 
prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions eco-
nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del 
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salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import 
es dedueixen de la quantia de la prestació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– S’ha exhaurit la partida d’ajuts a les ajudes per a subministraments bàsics a 

professionals de la cultura?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts dels professionals de la cultura per a fer front a les 
despeses de subministraments bàsics
314-09060/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 75259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita. 

El Decret 21/2020 de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, va 
aprovar un conjunt de mesures adreçades al sector cultural que tenien com a fina-
litat amortir la crisi en aquest sector. Algunes d’aquestes ajudes eren habilitar una 
línia de crèdit via Institut Català de Finances de 22 milions d’euros per a projectes 
culturals sense publicitat i no competitiva, amb  d’atorgament fins acabar la dotació 
pressupostària.

Tanmateix es van posar en marxa una línia d’ajuts per a fer front a les despeses 
de subministraments per als professionals de la cultura que per causa de la crisi sa-
nitària s’han quedat sense feina/activitat, de pagament únic import diari IRSC del 
període 14 de març i 6 de maig. Essent incompatible amb la percepció d’altres ajuts, 
prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions eco-
nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del 
salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import 
es dedueixen de la quantia de la prestació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes ajudes a professionals de la cultura per a fer front a subministraments 

bàsics s’han sol·licitat? 

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts concedits als professionals de la cultura per a fer 
front a les despeses de subministraments bàsics
314-09061/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 75260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita. 

El Decret 21/2020 de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, va 
aprovar un conjunt de mesures adreçades al sector cultural que tenien com a fina-
litat amortir la crisi en aquest sector. Algunes d’aquestes ajudes eren habilitar una 
línia de crèdit via Institut Català de Finances de 22 milions d’euros per a projectes 
culturals sense publicitat i no competitiva, amb  d’atorgament fins acabar la dotació 
pressupostària.

Tanmateix es van posar en marxa una línia d’ajuts per a fer front a les despeses 
de subministraments per als professionals de la cultura que per causa de la crisi sa-
nitària s’han quedat sense feina/activitat, de pagament únic import diari IRSC del 
període 14 de març i 6 de maig. Essent incompatible amb la percepció d’altres ajuts, 
prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions eco-
nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del 
salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import 
es dedueixen de la quantia de la prestació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes ajudes a professionals de la cultura per a fer front a subministraments 

bàsics s’han atorgat?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts denegats als professionals de la cultura per a fer 
front a les despeses de subministraments bàsics
314-09062/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 75261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita. 

El Decret 21/2020 de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, va 
aprovar un conjunt de mesures adreçades al sector cultural que tenien com a fina-
litat amortir la crisi en aquest sector. Algunes d’aquestes ajudes eren habilitar una 
línia de crèdit via Institut Català de Finances de 22 milions d’euros per a projectes 
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culturals sense publicitat i no competitiva, amb  d’atorgament fins acabar la dotació 
pressupostària.

Tanmateix es van posar en marxa una línia d’ajuts per a fer front a les despeses 
de subministraments per als professionals de la cultura que per causa de la crisi sa-
nitària s’han quedat sense feina/activitat, de pagament únic import diari IRSC del 
període 14 de març i 6 de maig. Essent incompatible amb la percepció d’altres ajuts, 
prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions eco-
nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del 
salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import 
es dedueixen de la quantia de la prestació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes ajudes a professionals de la cultura per a fer front a subministraments 

bàsics s’han denegat?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’han denegat ajuts als professionals de la cultura per a fer 
front a les despeses de subministraments bàsics
314-09063/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 75262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita. 

El Decret 21/2020 de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, va 
aprovar un conjunt de mesures adreçades al sector cultural que tenien com a fina-
litat amortir la crisi en aquest sector. Algunes d’aquestes ajudes eren habilitar una 
línia de crèdit via Institut Català de Finances de 22 milions d’euros per a projectes 
culturals sense publicitat i no competitiva, amb  d’atorgament fins acabar la dotació 
pressupostària.

Tanmateix es van posar en marxa una línia d’ajuts per a fer front a les despeses 
de subministraments per als professionals de la cultura que per causa de la crisi sa-
nitària s’han quedat sense feina/activitat, de pagament únic import diari IRSC del 
període 14 de març i 6 de maig. Essent incompatible amb la percepció d’altres ajuts, 
prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions eco-
nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del 
salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import 
es dedueixen de la quantia de la prestació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:

Fascicle desè
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– En cas de denegació de l’ajuda a professionals de la cultura per a fer front a 
subministraments bàsics, quin han estat els motius?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat dels 
ajuts als professionals de la cultura per a fer front a les despeses de 
subministraments bàsics
314-09064/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 75263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita. 

El Decret 21/2020 de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, va 
aprovar un conjunt de mesures adreçades al sector cultural que tenien com a fina-
litat amortir la crisi en aquest sector. Algunes d’aquestes ajudes eren habilitar una 
línia de crèdit via Institut Català de Finances de 22 milions d’euros per a projectes 
culturals sense publicitat i no competitiva, amb  d’atorgament fins acabar la dotació 
pressupostària. 

Tanmateix es van posar en marxa una línia d’ajuts per a fer front a les despeses 
de subministraments per als professionals de la cultura que per causa de la crisi sa-
nitària s’han quedat sense feina/activitat, de pagament únic import diari IRSC del 
període 14 de març i 6 de maig. Essent incompatible amb la percepció d’altres ajuts, 
prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions eco-
nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del 
salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import 
es dedueixen de la quantia de la prestació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– La conselleria considera que la publicitat de l’ajuda ha estat efectiva i ha arri-

bat bé al sector?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
als sol·licitants dels motius pels quals s’han denegat ajuts als 
professionals de la cultura per a fer front a les despeses de 
subministraments bàsics
314-09065/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 75264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 res-
posta escrita. 

El Decret 21/2020 de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, va 
aprovar un conjunt de mesures adreçades al sector cultural que tenien com a fina-
litat amortir la crisi en aquest sector. Algunes d’aquestes ajudes eren habilitar una 
línia de crèdit via Institut Català de Finances de 22 milions d’euros per a projectes 
culturals sense publicitat i no competitiva, amb  d’atorgament fins acabar la dotació 
pressupostària.

Tanmateix es van posar en marxa una línia d’ajuts per a fer front a les despeses 
de subministraments per als professionals de la cultura que per causa de la crisi sa-
nitària s’han quedat sense feina/activitat, de pagament únic import diari IRSC del 
període 14 de març i 6 de maig. Essent incompatible amb la percepció d’altres ajuts, 
prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions eco-
nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del 
salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import 
es dedueixen de la quantia de la prestació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– S’ha informat dels motius de denegació als sol·licitants als quals se’ls ha dene-

gat l’ajuda?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que l’Oficina 
de Drets Civils i Polítics animi a la presentació d’una denúncia contra 
els usos lingüístics en un centre d’atenció primària
314-09066/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 75450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El personal sanitario catalán lleva una década trabajando en condiciones cada 
vez peores por culpa de los recortes sanitarios del Govern de la Generalitat y a esto 
hay que sumar el estrés sufrido a partir de marzo por los efectos de la pandemia del 
Covid-19. En lugar de mostrar agradecimiento al personal sanitario por el gran es-
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fuerzo que llevan mucho tiempo haciendo, la Oficina de Drets Civils i Polítics, una 
entidad dependiente de la Generalitat y sufragada con dinero público, se ha sumado 
al acoso en las redes sufrido por el CAP de Esparraguera y ha invitado a un usua-
rio de Twitter a denunciar a dicho CAP porque, según este, no le habían atendido 
en catalán.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Considera pertinente que un organismo sufragado con dinero público anime 

a denunciar a un centro de atención primaria?
2. ¿Cree que esta es la manera adecuada de agradecer al personal sanitario todo 

su esfuerzo por salvar vidas y cuidar de nuestra salud?
3. ¿Van a tomar alguna medida contra la Oficina de Drets Civils i Polítics por este 

señalamiento a un centro de atención primaria?

Palacio del Parlamento, 11 de agosto de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de 
Covid-19 als casals d’estiu
314-09067/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 75463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. En quants casals d’estiu s’han donat casos de Covid-19 durant els mesos de ju-

liol i agost a Catalunya? Se sol·licita la informació desglossada per províncies
2. Quines mesures es van prendre en els casals d’estiu, quan s’han detectat casos 

sospitosos o positius de Covid-19?
3. Quin ha estat el seguiment o rastreig dels casos positius de Covid-19 en els 

diferents casals d’estiu?

Palau del Parlament, 4 d’agost de 2020
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actitud de la 
directora de l’Institut Ramon Llull davant comentaris desdenyosos 
envers gent que vivint a Catalunya no parla català
314-09068/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 75472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El pasado 11 de agosto del 2020 tuvimos conocimiento, a través de la red social 
Twitter, que la Directora de l’Institut Ramon Llull, la Sra. Iolanda Batallé Prats, ex-
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presó como comentario lo siguiente: «m’has fet riure molt» ante el comentario de 
un usuario que expresaba que: «L’únic debat, entenc, és que vius a Catalunya i no 
parlés català, o bé ets tontet o bé mala persona»

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera el Govern de la Generalitat acertada la actitud de Directora de 

l’Institut Ramon Llull ante el comentario de un usuario que considera «tontos» o 
«malas personas» a las personas que no hablan catalán en Cataluña?

– ¿Va a tomar el Govern de la Generalitat, y en particular, el Departament de 
Cultura, medidas por la actitud de la Directora de l’Institut Ramon Llull?

– ¿Cree el Govern de la Generalitat que las personas que no hablan catalán en 
Cataluña son «tontos» o «malas personas»?

Palacio del Parlamento, 12 de agosto de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci del 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat d’alliberar els peatges de 
l’autopista C-32 del Maresme durant el 2021
314-09069/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 75500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Sobre el anuncio realizado por el Secretario de Infraestructuras y Movilidad de 
la Generalitat de Cataluña, de liberar los peajes de la autopista C-32 del Maresme en 
el 2021, interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

1. ¿Es una decisión firme?
2. ¿Cuál será la fecha efectiva de liberación de los peajes?
3. ¿Cuáles son los trámites y acciones necesarias para su liberación?
4. ¿Qué derechos y obligaciones tiene la actual concesionaria? Detalle de los 

compromisos adquiridos con la concesionaria.
5. ¿Qué repercusiones económicas y presupuestarias tendrá para la Generalitat 

de Cataluña su liberación? Descripción de las diferentes partidas presupuestarias a 
incluir en los presupuestos 2020, 2021 y siguientes.

6. ¿Qué repercusiones económicas y presupuestarias tendrá para los diferentes 
municipios afectados?

Palacio del Parlamento, 12 de agosto de 2020 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat del joc 
de loteria “La Grossa de Cap d’Any”
314-09070/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 75566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas con respuesta 
escrita.

El domingo 16 de agosto el Sr. Vicepresidente del Goven de la Generalitat comu-
nica a través de su red social la retirada de una campaña de la Grossa de Fin de Año 
alegando desconocimiento de su existencia y definiéndola como frívola por contener 
el siguiente eslogan: «Et preocupa la distancia social? Prova l’ascens social».

Teniendo en cuenta que la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Gene-
ralitat (EAJA) está adscrita al departamento de la Vicepresidencia y de Economía y 
Hacienda mediante la Secretaría de Hacienda.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ningún alto cargo de la Conselleria de Vicepresidencia y de Economía y Ha-

cienda tenía conocimiento de la existencia de una campaña institucional de estas 
características?

– ¿Cómo se toman las decisiones para poner en marcha este tipo de campañas 
institucionales que condicionan la imagen de la institución?

– ¿Quién o quienes aprobaron el contenido de la citada campaña institucional?
– ¿Qué departamentos tenían conocimiento de la campaña?
– ¿Qué agencia publicitaria se encargó del diseño?
– ¿Cuál es el coste de la campaña? Desglosado por las diferentes partidas.
– ¿Quién o quienes toman la decisión de retirarla?
– ¿Cuál será el coste de retirar la campaña de los puntos de venta y del resto de 

medios publicitarios? Desglosado por las diferentes partidas.
– ¿Cuál será el coste de la nueva campaña institucional que la sustituirá? Desglo-

sado por las diferentes partidas.

Palacio del Parlamento, 17 de agosto de 2020 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució entre 
els mitjans de la campanya retirada del joc de loteria “La Grossa de 
Cap d’Any”
314-09071/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.
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Recentment s’ha difós la campanya de publicitat institucional de Loteries de Ca-
talunya corresponent al sorteig del 2020 de «la Grossa de Cap d’Any», sota el lema 
«Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social».

La campanya ha generat una comprensible polèmica, que ha conduit a la seva 
retirada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Interessa saber a aquest diputat 
i al seu grup parlamentari: 

– Quina era la distribució prevista de la campanya de «la Grossa de Cap d’Any», 
sota el lema «Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social», fent el corres-
ponent desglossament de les insercions en els diferents mitjans i canals, amb el cost 
també desglossat?

Palau del Parlament, 17 d’agost de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les insercions ja 
efectuades de la campanya retirada del joc de loteria “La Grossa de 
Cap d’Any”
314-09072/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

Recentment s’ha difós la campanya de publicitat institucional de Loteries de Ca-
talunya corresponent al sorteig del 2020 de «la Grossa de Cap d’Any», sota el lema 
«Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social».

La campanya ha generat una comprensible polèmica, que ha conduit a la seva 
retirada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Interessa saber a aquest diputat 
i al seu grup parlamentari: 

– Quin ha estat el total d’insercions ja efectuades en el moment de retirar la cam-
panya de «la Grossa de Cap d’Any», sota el lema «Et preocupa la distància social? 
Prova l’ascens social», desglossant-ho pels mitjans i canals en els que s’ha inserit, i 
quin és el nombre d’impactes assolit per aquestes insercions?

Palau del Parlament, 17 d’agost de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost previst de la 
campanya retirada del joc de loteria “La Grossa de Cap d’Any”
314-09073/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Recentment s’ha difós la campanya de publicitat institucional de Loteries de Ca-
talunya corresponent al sorteig del 2020 de «la Grossa de Cap d’Any», sota el lema 
«Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social».

La campanya ha generat una comprensible polèmica, que ha conduit a la seva 
retirada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Interessa saber a aquest diputat 
i al seu grup parlamentari: 

– Quin era el cost total de la campanya de «la Grossa de Cap d’Any», sota el 
lema «Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social», fent el corresponent 
desglossament per conceptes i partides?

Palau del Parlament, 17 d’agost de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la retirada 
de la campanya del joc de loteria “La Grossa de Cap d’Any”
314-09074/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

Recentment s’ha difós la campanya de publicitat institucional de Loteries de Ca-
talunya corresponent al sorteig del 2020 de «la Grossa de Cap d’Any», sota el lema 
«Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social».

La campanya ha generat una comprensible polèmica, que ha conduit a la seva 
retirada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Interessa saber a aquest diputat 
i al seu grup parlamentari: 

– Quin serà el cost total de la retirada de la campanya de «la Grossa de Cap 
d’Any», sota el lema «Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social», i de la 
campanya que es produeixi per substituir-la?

Palau del Parlament, 17 d’agost de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el circuit de 
validació de la campanya retirada del joc de loteria “La Grossa de 
Cap d’Any”
314-09075/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Recentment s’ha difós la campanya de publicitat institucional de Loteries de Ca-
talunya corresponent al sorteig del 2020 de «la Grossa de Cap d’Any», sota el lema 
«Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social».

La campanya ha generat una comprensible polèmica, que ha conduit a la seva 
retirada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Interessa saber a aquest diputat 
i al seu grup parlamentari: 

– Quin ha estat el circuit de validació de la campanya de publicitat de «la Grossa 
de Cap d’Any», sota el lema «Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social», 
abans del seu llançament públic?

Palau del Parlament, 17 d’agost de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva participació 
o no en la validació de les campanyes de publicitat de Loteries de 
Catalunya
314-09076/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

Recentment s’ha difós la campanya de publicitat institucional de Loteries de Ca-
talunya corresponent al sorteig del 2020 de «la Grossa de Cap d’Any», sota el lema 
«Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social».

La campanya ha generat una comprensible polèmica, que ha conduit a la seva 
retirada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

El Vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i titular del Depar-
tament d’Economia i Hisenda ha afirmat, en anunciar la retirada de la campanya de 
«la Grossa de Cap d’Any», sota el lema «Et preocupa la distància social? Prova l’as-
cens social», que el Govern no tenia coneixement de la campanya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– És l’habitual o una excepció que el Govern no tingui coneixement de les cam-

panyes de publicitat de Loteries de Catalunya? S’ha produït alguna irregularitat en 
la tramitació de la campanya que hagi alterat el circuit de validació, incloent-hi la 
seva aprovació final abans del llançament?

Palau del Parlament, 17 d’agost de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units



BOPC 673
7 de setembre de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 426

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si tenia coneixement 
de la campanya retirada del joc de loteria “La Grossa de Cap d’Any”
314-09077/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

Recentment s’ha difós la campanya de publicitat institucional de Loteries de Ca-
talunya corresponent al sorteig del 2020 de «la Grossa de Cap d’Any», sota el lema 
«Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social».

La campanya ha generat una comprensible polèmica, que ha conduit a la seva 
retirada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

El Vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i titular del Depar-
tament d’Economia i Hisenda ha afirmat, en anunciar la retirada de la campanya de 
«la Grossa de Cap d’Any», sota el lema «Et preocupa la distància social? Prova l’as-
cens social», que el Govern no tenia coneixement de la campanya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– No en tenia coneixement la Unitat Comercial i de Publicitat de la Direcció de 

l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA), ni ningú a la Direcció General de Tri-
buts i Joc, ni ningú a la Secretaria d’Hisenda, de la que depenen els anteriors? Tam-
poc no en tenia ningú coneixement a la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana?

Palau del Parlament, 17 d’agost de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació o 
no de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional en la 
validació de la campanya retirada del joc de loteria “La Grossa de 
Cap d’Any”
314-09078/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

Recentment s’ha difós la campanya de publicitat institucional de Loteries de Ca-
talunya corresponent al sorteig del 2020 de «la Grossa de Cap d’Any», sota el lema 
«Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social».

La campanya ha generat una comprensible polèmica, que ha conduit a la seva 
retirada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Interessa saber a aquest diputat 
i al seu grup parlamentari: 

– La campanya de «la Grossa de Cap d’Any», sota el lema «Et preocupa la dis-
tància social? Prova l’ascens social», ha estat comunicada a la Comissió Assessora 
sobre la Publicitat Institucional amb caràcter previ al seu llançament? Si ha estat 
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comunicada, quines han estat les observacions de la CAPI, si n’hi ha hagut? Si no, 
per què no ha estat comunicada a la CAPI amb caràcter previ al seu llançament?

Palau del Parlament, 17 d’agost de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de la 
memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional 
corresponent al 2019
314-09079/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

Recentment s’ha difós la campanya de publicitat institucional de Loteries de Ca-
talunya corresponent al sorteig del 2020 de «la Grossa de Cap d’Any», sota el lema 
«Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social».

La campanya ha generat una comprensible polèmica, que ha conduit a la seva 
retirada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan està previst que es faci pública la memòria de la Comissió Assessora so-

bre la Publicitat Institucional corresponent a l’any 2019?

Palau del Parlament, 17 d’agost de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
campanya del joc de loteria “La Grossa dels Divendres”
314-09080/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 75581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

S’ha anunciat a mitjans de comunicació que La Grossa es sortejarà setmanal-
ment cada divendres a partir de la diada del 11 de setembre del 2020, sorteig que 
s’anomenarà «La Grossa dels divendres».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin es el cost econòmic de la campanya «La Grossa dels divendres»? Des-

glossat per les diferents partides.

Palau del Parlament, 17 d’agost de 2020
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques 
encomandes a Sergi Sol com a assessor especial en polítiques 
estratègiques del Departament de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda
314-09081/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 75587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Davant el cessament del Sr. Sergi Sol com a Assessor especial en polítiques es-

tratègiques del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, quines 
són les funcions del lloc de treball que ha ocupat des de 2018? i quines han estat les 
tasques encomanades al Sr. Sergi Sol mentre ha ocupat l’esmentat càrrec?

Palau del Parlament, 18 d’agost de 2020
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
control i el cost de la campanya retirada del joc de loteria “La Grossa 
de Cap d’Any”
314-09082/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 75588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Arran de la retirada de la publicitat de la Grossa de Cap d’any; quins són els 

mecanismes de control i aprovació d’una campanya com la que s’ha hagut de reti-
rar? quin cost ha tingut l’esmentada campanya?

Palau del Parlament, 18 d’agost de 2020
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que ha tingut 
la campanya de promoció de la Grossa de Cap d’Any de 2020
314-09083/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat diumenge 16 d’agost Loteries de Catalunya va llençar la campanya de 
promoció de la Grossa de Cap d’Any d’enguany. El lema de la campanya era el se-
güent: Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social. La campanya barre-
java la necessitat de mantenir la distància social davant de la situació de pandèmia 
amb la possibilitat de que si et tocava la Grossa ascendissis socialment o t’oblidessis 
d’ella. Al nostre parer la campanya és un gran error per dos grans motius: el primer 
perquè l’ascens social no pot estar vinculat a jocs d’atzar sinó a un seguit de polí-
tiques públiques dirigides per les institucions de cara a garantir la igualtat d’opor-
tunitats i de resultats. A més, la campanya dona a entendre que si ets de classe alta 
les mesures de distanciament social no afecten de la mateixa manera. Això és espe-
cialment greu en un context on les diferències de classe s’han deixat sentir durant el 
confinament i en la crisis provocada pel coronavirus. Tot i que ens sembla encertada 
i ràpida la retirada d’aquesta campanya per part del Departament d’Economia, cre-
iem que cal respondre un seguit de qüestions al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin cost ha tingut la campanya de promoció de la Grossa de Cap d’Any de 

2020?
Palau del Parlament, 19 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els suports digitals i 
físics en què s’ha difós la campanya de la Grossa de Cap d’Any 2020 i 
com està prevista la seva retirada
314-09084/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat diumenge 16 d’agost Loteries de Catalunya va llençar la campanya de 
promoció de la Grossa de Cap d’Any d’enguany. El lema de la campanya era el se-
güent: Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social. La campanya barre-
java la necessitat de mantenir la distància social davant de la situació de pandèmia 
amb la possibilitat de que si et tocava la Grossa ascendissis socialment o t’oblidessis 
d’ella. Al nostre parer la campanya és un gran error per dos grans motius: el primer 
perquè l’ascens social no pot estar vinculat a jocs d’atzar sinó a un seguit de polí-
tiques públiques dirigides per les institucions de cara a garantir la igualtat d’opor-
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tunitats i de resultats. A més, la campanya dona a entendre que si ets de classe alta 
les mesures de distanciament social no afecten de la mateixa manera. Això és espe-
cialment greu en un context on les diferències de classe s’han deixat sentir durant el 
confinament i en la crisis provocada pel coronavirus. Tot i que ens sembla encertada 
i ràpida la retirada d’aquesta campanya per part del Departament d’Economia, cre-
iem que cal respondre un seguit de qüestions al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quins suports digitals i físics s’ha difós la campanya? Com està previst la 

seva retirada?

Palau del Parlament, 19 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de 
supervisió en les campanyes publicitàries
314-09085/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat diumenge 16 d’agost Loteries de Catalunya va llençar la campanya de 
promoció de la Grossa de Cap d’Any d’enguany. El lema de la campanya era el se-
güent: Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social. La campanya barre-
java la necessitat de mantenir la distància social davant de la situació de pandèmia 
amb la possibilitat de que si et tocava la Grossa ascendissis socialment o t’oblidessis 
d’ella. Al nostre parer la campanya és un gran error per dos grans motius: el primer 
perquè l’ascens social no pot estar vinculat a jocs d’atzar sinó a un seguit de polí-
tiques públiques dirigides per les institucions de cara a garantir la igualtat d’opor-
tunitats i de resultats. A més, la campanya dona a entendre que si ets de classe alta 
les mesures de distanciament social no afecten de la mateixa manera. Això és espe-
cialment greu en un context on les diferències de classe s’han deixat sentir durant el 
confinament i en la crisis provocada pel coronavirus. Tot i que ens sembla encertada 
i ràpida la retirada d’aquesta campanya per part del Departament d’Economia, cre-
iem que cal respondre un seguit de qüestions al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el procediment de supervisió existent en aquest tipus de campanyes?

Palau del Parlament, 19 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui va donar el 
vistiplau a l’eslògan de la campanya de la Grossa de Cap d’Any de 
2020
314-09086/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat diumenge 16 d’agost Loteries de Catalunya va llençar la campanya de 
promoció de la Grossa de Cap d’Any d’enguany. El lema de la campanya era el se-
güent: Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social. La campanya barre-
java la necessitat de mantenir la distància social davant de la situació de pandèmia 
amb la possibilitat de que si et tocava la Grossa ascendissis socialment o t’oblidessis 
d’ella. Al nostre parer la campanya és un gran error per dos grans motius: el primer 
perquè l’ascens social no pot estar vinculat a jocs d’atzar sinó a un seguit de polí-
tiques públiques dirigides per les institucions de cara a garantir la igualtat d’opor-
tunitats i de resultats. A més, la campanya dona a entendre que si ets de classe alta 
les mesures de distanciament social no afecten de la mateixa manera. Això és espe-
cialment greu en un context on les diferències de classe s’han deixat sentir durant el 
confinament i en la crisis provocada pel coronavirus. Tot i que ens sembla encertada 
i ràpida la retirada d’aquesta campanya per part del Departament d’Economia, cre-
iem que cal respondre un seguit de qüestions al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Qui va donar el vistiplau a aquest eslògan?

Palau del Parlament, 19 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció de 
Jocs i Tributs no tenia cap coneixement de la campanya de la Grossa 
de Cap d.Any de 2020
314-09087/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat diumenge 16 d’agost Loteries de Catalunya va llençar la campanya de 
promoció de la Grossa de Cap d’Any d’enguany. El lema de la campanya era el se-
güent: Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social. La campanya barre-
java la necessitat de mantenir la distància social davant de la situació de pandèmia 
amb la possibilitat de que si et tocava la Grossa ascendissis socialment o t’oblidessis 
d’ella. Al nostre parer la campanya és un gran error per dos grans motius: el primer 
perquè l’ascens social no pot estar vinculat a jocs d’atzar sinó a un seguit de polí-
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tiques públiques dirigides per les institucions de cara a garantir la igualtat d’opor-
tunitats i de resultats. A més, la campanya dona a entendre que si ets de classe alta 
les mesures de distanciament social no afecten de la mateixa manera. Això és espe-
cialment greu en un context on les diferències de classe s’han deixat sentir durant el 
confinament i en la crisis provocada pel coronavirus. Tot i que ens sembla encertada 
i ràpida la retirada d’aquesta campanya per part del Departament d’Economia, cre-
iem que cal respondre un seguit de qüestions al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La Direcció General de Jocs i Tributs no tenia cap coneixement de la campanya?

Palau del Parlament, 19 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la responsable de 
l’Entitat de Jocs i Apostes no tenia cap coneixement de la campanya 
de la Grossa de Cap d’Any de 2020
314-09088/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat diumenge 16 d’agost Loteries de Catalunya va llençar la campanya de 
promoció de la Grossa de Cap d’Any d’enguany. El lema de la campanya era el se-
güent: Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social. La campanya barre-
java la necessitat de mantenir la distància social davant de la situació de pandèmia 
amb la possibilitat de que si et tocava la Grossa ascendissis socialment o t’oblidessis 
d’ella. Al nostre parer la campanya és un gran error per dos grans motius: el primer 
perquè l’ascens social no pot estar vinculat a jocs d’atzar sinó a un seguit de polí-
tiques públiques dirigides per les institucions de cara a garantir la igualtat d’opor-
tunitats i de resultats. A més, la campanya dona a entendre que si ets de classe alta 
les mesures de distanciament social no afecten de la mateixa manera. Això és espe-
cialment greu en un context on les diferències de classe s’han deixat sentir durant el 
confinament i en la crisis provocada pel coronavirus. Tot i que ens sembla encertada 
i ràpida la retirada d’aquesta campanya per part del Departament d’Economia, cre-
iem que cal respondre un seguit de qüestions al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La responsable de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) no tenia co-

neixement de la campanya?

Palau del Parlament, 19 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Secretaria 
d’Hisenda tenia coneixement de la campanya de la Grossa de Cap 
d’Any de 2020
314-09089/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat diumenge 16 d’agost Loteries de Catalunya va llençar la campanya de 
promoció de la Grossa de Cap d’Any d’enguany. El lema de la campanya era el se-
güent: Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social. La campanya barre-
java la necessitat de mantenir la distància social davant de la situació de pandèmia 
amb la possibilitat de que si et tocava la Grossa ascendissis socialment o t’oblidessis 
d’ella. Al nostre parer la campanya és un gran error per dos grans motius: el primer 
perquè l’ascens social no pot estar vinculat a jocs d’atzar sinó a un seguit de polí-
tiques públiques dirigides per les institucions de cara a garantir la igualtat d’opor-
tunitats i de resultats. A més, la campanya dona a entendre que si ets de classe alta 
les mesures de distanciament social no afecten de la mateixa manera. Això és espe-
cialment greu en un context on les diferències de classe s’han deixat sentir durant el 
confinament i en la crisis provocada pel coronavirus. Tot i que ens sembla encertada 
i ràpida la retirada d’aquesta campanya per part del Departament d’Economia, cre-
iem que cal respondre un seguit de qüestions al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La Secretaria d’Hisenda tenia algun coneixement de la campanya?

Palau del Parlament, 19 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el vicepresident 
del Govern manté la seva confiança en la directora de Jocs i Tributs 
de la Generalitat
314-09090/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75603 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat diumenge 16 d’agost Loteries de Catalunya va llençar la campanya de 
promoció de la Grossa de Cap d’Any d’enguany. El lema de la campanya era el se-
güent: Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social. La campanya barre-
java la necessitat de mantenir la distància social davant de la situació de pandèmia 
amb la possibilitat de que si et tocava la Grossa ascendissis socialment o t’oblidessis 
d’ella. Al nostre parer la campanya és un gran error per dos grans motius: el primer 
perquè l’ascens social no pot estar vinculat a jocs d’atzar sinó a un seguit de polí-
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tiques públiques dirigides per les institucions de cara a garantir la igualtat d’opor-
tunitats i de resultats. A més, la campanya dona a entendre que si ets de classe alta 
les mesures de distanciament social no afecten de la mateixa manera. Això és espe-
cialment greu en un context on les diferències de classe s’han deixat sentir durant el 
confinament i en la crisis provocada pel coronavirus. Tot i que ens sembla encertada 
i ràpida la retirada d’aquesta campanya per part del Departament d’Economia, cre-
iem que cal respondre un seguit de qüestions al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Vicepresident del Govern manté la seva confiança el la Directora de Jocs i 

Tributs de la Generalitat?

Palau del Parlament, 19 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les referències de 
l’empresa de publicitat que va idear la campanya de la Grossa de 
Cap d’Any de 2020
314-09091/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat diumenge 16 d’agost Loteries de Catalunya va llençar la campanya de 
promoció de la Grossa de Cap d’Any d’enguany. El lema de la campanya era el se-
güent: Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social. La campanya barre-
java la necessitat de mantenir la distància social davant de la situació de pandèmia 
amb la possibilitat de que si et tocava la Grossa ascendissis socialment o t’oblidessis 
d’ella. Al nostre parer la campanya és un gran error per dos grans motius: el primer 
perquè l’ascens social no pot estar vinculat a jocs d’atzar sinó a un seguit de polí-
tiques públiques dirigides per les institucions de cara a garantir la igualtat d’opor-
tunitats i de resultats. A més, la campanya dona a entendre que si ets de classe alta 
les mesures de distanciament social no afecten de la mateixa manera. Això és espe-
cialment greu en un context on les diferències de classe s’han deixat sentir durant el 
confinament i en la crisis provocada pel coronavirus. Tot i que ens sembla encertada 
i ràpida la retirada d’aquesta campanya per part del Departament d’Economia, cre-
iem que cal respondre un seguit de qüestions al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines referències té l’empresa de publicitat que va idear aquesta companyia?

Palau del Parlament, 19 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la retirada 
de la campanya de la Grossa de Cap d’Any de 2020
314-09092/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat diumenge 16 d’agost Loteries de Catalunya va llençar la campanya de 
promoció de la Grossa de Cap d’Any d’enguany. El lema de la campanya era el se-
güent: Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social. La campanya barre-
java la necessitat de mantenir la distància social davant de la situació de pandèmia 
amb la possibilitat de que si et tocava la Grossa ascendissis socialment o t’oblidessis 
d’ella. Al nostre parer la campanya és un gran error per dos grans motius: el primer 
perquè l’ascens social no pot estar vinculat a jocs d’atzar sinó a un seguit de polí-
tiques públiques dirigides per les institucions de cara a garantir la igualtat d’opor-
tunitats i de resultats. A més, la campanya dona a entendre que si ets de classe alta 
les mesures de distanciament social no afecten de la mateixa manera. Això és espe-
cialment greu en un context on les diferències de classe s’han deixat sentir durant el 
confinament i en la crisis provocada pel coronavirus. Tot i que ens sembla encertada 
i ràpida la retirada d’aquesta campanya per part del Departament d’Economia, cre-
iem que cal respondre un seguit de qüestions al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin cost ha tingut la retirada d’aquesta campanya? Ha perdut recursos la Ge-

neralitat amb aquesta retirada?

Palau del Parlament, 19 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és habitual 
iniciar una campanya de publicitat de la principal loteria de la 
Generalitat sense que la Direcció General de Joc i Apostes en tingui 
coneixement
314-09093/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat diumenge 16 d’agost Loteries de Catalunya va llençar la campanya de 
promoció de la Grossa de Cap d’Any d’enguany. El lema de la campanya era el se-
güent: Et preocupa la distància social? Prova l’ascens social. La campanya barre-
java la necessitat de mantenir la distància social davant de la situació de pandèmia 
amb la possibilitat de que si et tocava la Grossa ascendissis socialment o t’oblidessis 
d’ella. Al nostre parer la campanya és un gran error per dos grans motius: el primer 
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perquè l’ascens social no pot estar vinculat a jocs d’atzar sinó a un seguit de polí-
tiques públiques dirigides per les institucions de cara a garantir la igualtat d’opor-
tunitats i de resultats. A més, la campanya dona a entendre que si ets de classe alta 
les mesures de distanciament social no afecten de la mateixa manera. Això és espe-
cialment greu en un context on les diferències de classe s’han deixat sentir durant el 
confinament i en la crisis provocada pel coronavirus. Tot i que ens sembla encertada 
i ràpida la retirada d’aquesta campanya per part del Departament d’Economia, cre-
iem que cal respondre un seguit de qüestions al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es habitual posar en marxa una campanya de la principal loteria de la Gene-

ralitat sense que la Direcció General de Josc i Apostes no en tingui coneixement?

Palau del Parlament, 19 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades extraordinàriament per a lluitar contra l’augment 
d’agressions LGTBIfòbiques
314-09094/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, 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 respos-
ta escrita.

L’Observatori contra l’Homofòbia ha informat que ha registrat 120 incidències 
per LGTBIfòbia a 18 d’agost de 2020. A més, també denuncia l’increment de la 
LGTBIfòbia en el darrer any, amb un augment del 20% en les incidències registra-
des a tot Catalunya en comparació al mateix període de l’any passat. Interessa saber 
a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures extraordinàries ha establert el Govern per lluitar contra l’aug-
ment d’agressions LGTBIfòbiques?

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2020
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de 
coordinació amb els Mossos d.Esquadra per a fer front a l’augment 
d’agressions LGTBIfòbiques
314-09095/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, 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 respos-
ta escrita.
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L’Observatori contra l’Homofòbia ha informat que ha registrat 120 incidències 
per LGTBIfòbia a 18 d’agost de 2020. A més, també denuncia l’increment de la 
LGTBIfòbia en el darrer any, amb un augment del 20% en les incidències registra-
des a tot Catalunya en comparació al mateix període de l’any passat. Interessa saber 
a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quins protocols ha coordinat el Govern amb els Mossos d’Esquadra per fer 
front a aquest augment d’agressions LGTBIfòbiques?

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2020
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços 
extraordinaris previstos de Mossos d’Esquadra per a fer front a 
l’augment d’agressions LGTBIfòbiques
314-09096/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, 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 respos-
ta escrita.

L’Observatori contra l’Homofòbia ha informat que ha registrat 120 incidències 
per LGTBIfòbia a 18 d’agost de 2020. A més, també denuncia l’increment de la 
LGTBIfòbia en el darrer any, amb un augment del 20% en les incidències registra-
des a tot Catalunya en comparació al mateix període de l’any passat. Interessa saber 
a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quins reforços extraordinaris ha coordinat el Govern amb els Mossos d’Esqua-
dra per fer front a aquest augment d’agressions LGTBIfòbiques?

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2020
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
de prevenció previstes per a fer front a l’augment d’agressions 
LGTBIfòbiques
314-09097/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, 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 respos-
ta escrita.

L’Observatori contra l’Homofòbia ha informat que ha registrat 120 incidències 
per LGTBIfòbia a 18 d’agost de 2020. A més, també denuncia l’increment de la 
LGTBIfòbia en el darrer any, amb un augment del 20% en les incidències registra-
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des a tot Catalunya en comparació al mateix període de l’any passat. Interessa saber 
a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines campanyes de prevenció té previst realitzar el Govern per fer front a 
l’augment d’agressions LGTBIfòbiques?

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2020
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del 
règim sancionador de la Llei 11/2014, per a garantir els drets LGTBI i 
per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
314-09098/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, 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 respos-
ta escrita.

L’Observatori contra l’Homofòbia ha informat que ha registrat 120 incidències 
per LGTBIfòbia a 18 d’agost de 2020. A més, també denuncia l’increment de la 
LGTBIfòbia en el darrer any, amb un augment del 20% en les incidències registra-
des a tot Catalunya en comparació al mateix període de l’any passat. Interessa saber 
a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quan té previst el Govern aprovar el reglament del règim sancionador de la llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia?

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2020
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de 
Salut coneix l’oferiment del Col·legi de Treball Social per a col·laborar 
com a rastrejadors de la Covid-19 a partir del mes de juliol de 2020
314-09099/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 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: 
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– Coneix el Departament de Salut l’oferiment del Col·legi de Treball Social per a 
col·laborar com a rastrejadors/es de la Covid-19 a partir del mes de juliol de 2020?

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta del 
Departament de Salut al Col·legi de Treball Social davant l’oferiment 
per a col·laborar com a rastrejadors de la Covid-19 a partir del mes 
de juliol de 2020
314-09100/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 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: 
– Quina ha estat la proposta del Departament de Salut davant l’oferiment que ha 

fet el Col·legi de Treball Social per a col·laborar com a rastrejadors/es de la Covid-19 
a partir del mes de juliol de 2020? Quin és el capteniment del Departament en rela-
ció a aquesta proposta de col·laboració?

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual 
el Col·legi de Treball Social no ha rebut resposta al seu oferiment 
de col·laborar com a rastrejadors de la Covid-19 a partir del mes de 
juliol de 2020
314-09101/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 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: 
– Quina ha estat la raó per la qual el Col·legi de Treball Social de Catalunya no 

ha rebut resposta al seu oferiment de col·laborar com a rastrejadors/es de la Covid-19 
a partir del mes de juliol de 2020?

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
pren el Departament de Salut per a fer el seguiment de la Covid-19 
als col·lectius més vulnerables
314-09102/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 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: 
– Quines mesures està prenent el Departament de Salut per fer el seguiment de 

la Covid-19 als col·lectius més vulnerables que queden al marge del control sanitari 
per por a perdre la seva feina o la seva llar?

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals el Departament de Salut no ha comptat amb la col·laboració 
dels professionals del treball social per a fer el seguiment i el 
rastreig de la Covid-19
314-09103/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 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: 
– Quines han estat les raons per les quals el Departament de Salut no ha comptat 

amb la col·laboració de les professionals del treball social per fer seguiment i rastreig 
de la Covid-19, com si ho han fet altres Comunitats Autònomes?

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si duu a terme 
gestions al marge del Govern de l’Estat amb relació a la vacuna de 
la Covid-19
314-09104/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

A la Universitat Catalana d’Estiu el Director de Salut Pública de la Generalitat 
de Catalunya, el Dr. Josep Argimon, va afirmar que la Generalitat estava fent gesti-
ons amb «Europa i Espanya» per la vacuna de la Covid-19. Interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Fa el Govern gestions al marge de les negociacions de l’Estat? No formava part 
dels acords dels consells interterritorials?

Palau del Parlament, 24 d’agost de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions que 
duu a terme amb relació a la vacuna de la Covid-19
314-09105/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

A la Universitat Catalana d’Estiu el Director de Salut Pública de la Generalitat 
de Catalunya, el Dr. Josep Argimon, va afirmar que la Generalitat estava fent gesti-
ons amb «Europa i Espanya» per la vacuna de la Covid-19. Interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines gestions són les que s’estan fent?

Palau del Parlament, 24 d’agost de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci de gestions 
amb relació a la vacuna de la Covid-19 fet a la Universitat Catalana 
d’Estiu
314-09106/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

A la Universitat Catalana d’Estiu el Director de Salut Pública de la Generalitat 
de Catalunya, el Dr. Josep Argimon, va afirmar que la Generalitat estava fent gesti-
ons amb «Europa i Espanya» per la vacuna de la Covid-19. Interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Creu el Govern que la Universitat Catalana d’Estiu és el millor lloc on fer 
anuncis d’aquest tipus?

Palau del Parlament, 24 d’agost de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dependència 
orgànica de la Unitat de Vigilància de la Covid-19
314-09107/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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: 
– Amb el nomenament del Director de Salut Pública, després d’estar vacant més 

de 45 dies en mig d’una pandèmia, com queda, i sota quina dependència, la Unitat 
de Vigilància de la Covid-19 que dirigeix el Dr. Jacobo Mendioroz?

Palau del Parlament, 24 d’agost de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dependència 
orgànica de l’Agència de Salut Pública
314-09108/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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 és la dependència de l’Agència de Salut Pública i el seu Director?

Palau del Parlament, 24 d’agost de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències 
del director general de Professions de la Salut en la lluita contra la 
Covid-19
314-09109/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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 rol, en la lluita contra la Covid-19, que té el Director General de 

Professions de la Salut?

Palau del Parlament, 24 d’agost de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
va anunciar el protocol d’inici del curs escolar el director general de 
Professions de la Salut
314-09110/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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: 
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– Perquè va ser el Director General de Professions de la Salut i no el Director de 
Salut Pública qui va fer l’anunci del protocol de tornada a les escoles, en nom del 
Departament de Salut?

Palau del Parlament, 24 d’agost de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parer del director 
de Salut Pública respecte al protocol d’inici del curs escolar
314-09111/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 i 166 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 són les divergències que té el Director de Salut Pública sobre el proto-

col d’inici del curs escolar?

Palau del Parlament, 24 d’agost de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses 
de manteniment de la carretera B-143 al pas per Palau-solità i 
Plegamans
314-09112/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 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: 
– Quin és l’import total anual de les despeses de manteniment de la carretera 

B-143 al seu pas per Palau-solità i Plegamans?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2020
Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
tècnics d’atenció al públic per usuari en les oficines del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
314-09113/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de tècnics d’atenció al públic per cada usuari de cadascuna 

de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
tècnics adscrits a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya 
del 2011 ençà
314-09114/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’evolució del personal tècnic de les oficines del Servei d’Ocu-

pació de Catalunya dels darrers 10 anys? (Desglossar les dades per programes i per-
sona adscrit a cadascuna de les oficines)

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rebaixa de la 
ràtio de tècnics per usuari en les oficines del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
314-09115/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quines mesures ha pres el Govern per rebaixar la ràtio de tècnics per usuaris 
de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya per assolir els objectius de l’OIT?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de la 
Covid-19 entre el personal del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-09116/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quant personal del Servei d’Ocupació de Catalunya està de baixa, i en quins 

departaments, degut a la seva vulnerabilitat per la Covid-19?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses 
per a la tornada a la feina després de les vacances
314-09117/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha posat el marxa el Govern per la tornada a la feina?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les mesures per 
a la tornada a la feina després de les vacances s’han pactat amb els 
agents socials
314-09118/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’han pactat aquestes mesures amb els agents socials?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realització 
de proves PCR massives en els centres d’alta concentració de 
treballadors
314-09119/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75680 i 75817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020 i 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té pensat el Govern realitzar proves PCR massives en llocs d’alta concentració 

de treballadors i treballadores, com els polígons industrials?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una campanya 
específica de la Inspecció de Treball per a controlar la reobertura 
de les empreses després de les vacances
314-09120/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Ha posat en marxa la Inspecció de Treball una campanya específica per asse-
gurar que les empreses reobren amb garanties?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’eventual 
campanya de la Inspecció de Treball per a controlar la reobertura de 
les empreses després de les vacances s’ha pactat amb els agents 
socials
314-09121/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha pactat aquesta campanya amb els agents socials?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació d’un 
protocol per a la gestió dels casos de Covid-19 en centres de treball
314-09122/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té elaborat el Govern un protocol de gestió de casos Covid-19 als centres de 

treball?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’eventual protocol 
per a la gestió dels casos de Covid-19 en centres de treball s’ha 
pactat amb els agents socials
314-09123/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha pactat aquest protocol amb els agents socials?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
d’acompanyament per a les dones que exerceixen la prostitució 
davant l’ordre de tancament dels establiments públics amb reservats 
annexos
314-09124/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El passat dia 20 d’agost, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica-
va la Resolució SLT/2782/2020, que modificava la Resolució SLT/2073/2020. Entre 
d’altres aspectes, es va suspendre l’obertura al públic dels establiments públics amb 
reservats annexos.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atenent la nova situació, quins recursos té previst desplegar el Govern per ga-

rantir que les dones en situació de prostitució tinguin accés a recursos d’acollida i 
acompanyament? Han començat a desplegar-se? Quantes dones tenen previst aten-
dre aquests nous recursos?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones 
ateses per serveis especialitzats en l’atenció a víctimes d’explotació 
sexual i tràfic de persones durant la pandèmia de la Covid-19
314-09125/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El passat dia 20 d’agost, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica-
va la Resolució SLT/2782/2020, que modificava la Resolució SLT/2073/2020. Entre 
d’altres aspectes, es va suspendre l’obertura al públic dels establiments públics amb 
reservats annexos.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes dones s’han atès en recursos especialitzats per a víctimes d’explotació 

sexual i tràfic de persones des que va començar l’emergència sanitària?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura de nous 
serveis residencials especialitzats per a dones víctimes de violència 
masclista en situació de prostitució forçada o de tràfic de persones 
en el context de la crisi de la Covid-19
314-09126/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El passat dia 20 d’agost, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica-
va la Resolució SLT/2782/2020, que modificava la Resolució SLT/2073/2020. Entre 
d’altres aspectes, es va suspendre l’obertura al públic dels establiments públics amb 
reservats annexos.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atesa la nova situació generada per la Covid-19, té previst el Govern obrir nous 

serveis residencials especialitzats per a dones víctimes de violència masclista en 
 situació de prostitució forçada i tràfic tal com l’insta la Resolució 842/XII del Par-
lament de Catalunya sobre la resposta a la crisi sanitària, social i econòmica provo-
cada per la pandèmia de Covid-19?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la delegació de les 
polítiques d’infància en les administracions locals
314-09127/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 75712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Cataluña tiene una tasa inaceptable de pobreza infantil que cada año crece de 
forma alarmante llegando al 31,1% (según el Idescat). Según datos ofrecidos por 
Save the Children en su último informe Infancia en reconstrucción, Cataluña es una 
de las regiones europeas que menos invierte en políticas para la infancia destinando 
sólo un 0,8% del PIB cuando en el resto de España es de 1,4% del PIB. Sobran los 
ejemplos del continuo desinterés en lo relacionado con las políticas sociales de los 
diferentes Governs de la Generalitat conformados por Convergencia y ERC.

Este desinterés que se ha traducido en una caída en picado de los indicadores 
sociales, como son las largas listas de espera en dependencia o las altas tasas de po-
breza femenina. En relación a las políticas de infancia, el desinterés de los distintos 
Governs de la Generalitat es especialmemte preocupante, por lo grave que supone 
que una administración no se tome en serio el garantizar la igualdad de oportuni-
dades en la infancia. Un claro ejemplo de ello, queda patente cuando el Govern de 
la Generalitat cortó la financiación de las guarderías dejando a los municipios so-
los para garantizar la educación infantil pública de 0-3 años los menores catalanes, 
teniendo que llegar a los tribunales que han dado la razón a las administraciones 
locales debido a la desatención por parte del Govern de la Generalitat competente 
en dicha materia.

Este año 2020, en medio de la pandemia generada por el Covid-19 hemos visto 
como otra necesidad básica de los menores, en este caso la necesidad básica y mí-
nima de garantizar una comida al día de los menores en situación de vulnerabilidad 
se dejaba de prestar a 31 de julio de 2020 aludiendo a un problema competencial 
entre los dos departamentos implicados como son los de Educación y Asuntos So-
ciales que tuvieron que comparecer en sede parlamentaria para dar una respuesta 
sin concretar ni garantizar cómo iba a llevar a cabo que los menores titulares de una 
prestación mediante beca comedor en medio de una pandemia y la crisis generada 
por el Covid-19 pudiesen disponer de una comida diaria, centrifugando hacia las 
administraciones locales esta responsabilidad. Esta situación pone de manifiesto 
una vez más la falta de sensibilidad y de prioridades de un Govern de la Generalitat 
que no sólo, no se preocupa por los problemas reales de su ciudadanía, sino que es 
incapaz de dar respuesta a las necesidades básicas de la infancia como pilar básico 
de la sociedad catalana.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Por qué los distintos Governs de la Generalitat en las últimas legislaturas han 

tendido a desentenderse de las políticas de infancia centrifugándolas hacia las ad-
ministraciones locales?

2. ¿Por qué piden más competencias al Gobierno de España si luego a la prime-
ra de cambio delegan las importantes e imprescindibles políticas de infancia en las 
administraciones locales?

Palacio del Parlamento, 28 de agosto de 2020 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seu capteniment 
arran del fet que una periodista de TV3 hagi publicat a les xarxes 
socials una queixa relativa als usos lingüístics d’un treballador de 
l’Administració
314-09128/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 75716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada, del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

A través de las redes sociales una trabajadora de TV3 ha señalado a un agente 
de seguridad que presta servicios en un establecimiento de la administración auto-
nómica de Cataluña, por el simple hecho de utilizar el castellano para dirigirse a la 
misma.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Va a tomar el Govern de Generalitat alguna medida por la discriminación 

de un trabajador por parte de otro trabajador público, por el mero hecho de utilizar 
una lengua cooficial en nuestra Comunidad Autónoma? Se ruega indicar qué tipo 
de medidas.

2. ¿Considera el Govern de la Generalitat que TV3 promueve los valores consti-
tucionales y estatutarios con este tipo de vulneración de derechos fundamentales y 
de discriminación de un ciudadano?

3. Teniendo en cuenta que la CCMA es un ente público instrumental y público de 
la administración autonómica de Cataluña, ¿considera el Govern de la Generalitat 
que es legal que un trabajador de dicho ente pretenda excluir el uso indistinto de las 
lenguas cooficiales de Cataluña en el desempeño de su actuación pública?

4. ¿Qué tipo de medidas va a adoptar el Govern para evitar tanto el señalamiento 
y la discriminación de ciudadanos por el mero hecho de ejercer su derecho a utilizar 
las lenguas cooficiales indistintamente desde entes públicos?

5. ¿Considera el Govern un uso adecuado de la actuación en nombre y por cuen-
ta de TV3 de una persona para mayor difusión de una actuación discriminatoria? 
¿Cree el Govern de la Generalitat que esta forma de actuar es la manera adecuada 
de emplear la denominación de un ente público autonómico para generar confianza 
y respeto en los ciudadanos?

6. ¿Considera el Govern de la Generalitat que un trabajador adscrito a un esta-
blecimiento público de la administración autonómica de Cataluña no merece protec-
ción de sus derechos constitucionales por el hecho de haber empleado el castellano, 
lengua cooficial de Cataluña?

7. ¿Considera el Govern de la Generalitat que tiene algún deber de protección de 
la persona que ha sufrido esta discriminación y señalamiento público? ¿Cree que se 
ha respetado por parte de un ente público como la CCMA los derechos constitucio-
nales y estatutarios del trabajador como el derecho a la igualdad?

8. ¿Considera que la CCMA está cumpliendo con su deber legal de promover los 
principios y valores constitucionales y estatutarios al fomentar la sistemática exclu-
sión del castellano en la vida pública en Cataluña?

9. ¿Cómo se va a garantizar por parte del Govern de la Generalitat la indemnidad 
jurídica y moral del trabajador ilegalmente señalado y discriminado?

10. ¿No cree el Govern de la Generalitat que este tipo de actuaciones violadoras 
de derechos fundamentales de los ciudadanos y discriminatorias se debe a la inten-
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cionada política de exclusión de señalamiento y exclusión del uso del castellano que 
practica el propio Govern de la Generalitat?

Palacio del Parlamento, 28 de agosto de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió de la 
consellera de Cultura amb relació al fet que una periodista de 
TV3 hagi publicat a les xarxes socials una queixa relativa als usos 
lingüístics d’un treballador de l’Administració
314-09129/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 75717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

A través de las redes sociales una trabajadora de TV3 ha señalado a un agente 
de seguridad que presta servicios en un establecimiento de la administración auto-
nómica de Cataluña, por el simple hecho de utilizar el castellano para di-rigirse a 
la misma.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué piensa la Sra. Consellera de Cultura de los señalamientos por motivos de 

lengua a los ciudadanos catalanes?
2. ¿Está de acuerdo la Sra. Consellera de Cultura con esta actitud de una traba-

jadora de TV3 señalando a un trabajador por motivos del libre uso de las lenguas 
cooficiales de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 28 de agosto de 2020 
Héctor Amelló Montiu, Sonia Sierra Infante, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
destinades a necessitats educatives dels fons rebuts de l’Estat per 
a la gestió de la crisi de la Covid-19
314-09130/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 75718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado, Sonia Sierra Infante, Eusebio Martín Barra 

López, diputados del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que esta-
blecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

El Gobierno de España aprobó una partida de 16.000 millones para atender di-
ferentes necesidades de las comunidades autónomas para la gestión de la crisis del 
Covid-19. Concretamente el fondo para educación era de 2.000 millones destinados 
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a la reorganización y a la necesidad de reforzar los centros educativos ante el nuevo 
curso escolar y con el objetivo de afrontar el mismo con mayor seguridad ante los 
posibles rebrotes y la llegada de la segunda oleada por Covid 19.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es la previsión y qué partidas se han visto beneficiadas de la parte pro-

porcional que ha recibido la comunidad autónoma de Cataluña para atender las nue-
vas necesidades educativas generadas por el Covid-19?

Palacio del Parlamento, 28 de agosto de 2020 
Jorge Soler González, Sonia Sierra Infante, Martín Eusebio Barra López , di-

putados GP Cs 

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el cost de l’entrevista a l’expresident Carles Puigdemont difosa 
el 26 de juliol
326-00018/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 74692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Parlamento, presenta 
al Sr. Vicent Sanchis, Director Televisió de Catalunya la siguiente pregunta, para 
que le sea respuesta por escrito.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación con la entrevista al Sr. Carles Puigdemont difundida por TV3 el día 

26 de julio de 2020, 
1. ¿Cuánto personal de la cadena se ha desplazado para realizar la entrevista y 

difundirla?
2. ¿Cuántos medios materiales han sido desplazados al lugar de realización de 

la entrevista?
3. ¿Cuántos medios materiales han sido adquiridos o alquilados para la realiza-

ción de dicha entrevista?
4. ¿Cuántos contratos de servicios han sido formalizados para la realización y 

difusión de la entrevista?
5. ¿Qué coste ha tenido dicho desplazamiento de personal de la cadena y/o de 

material o equipo?
6. ¿Qué coste han tenido los contratos de servicios necesarios para la realización 

y difusión de la entrevista?
7. ¿Qué coste general ha tenido la realización y difusión de la entrevista?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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la seva disconformitat amb el contingut de l’informe entre altres motius perquè el 
considerava incomplert i entenia que no es podia donar l’informe com a definitiu. El 
Govern considera que l’informe dóna resposta a l’encàrrec que es va fer a la Taula de 
Treball i als objectius plantejats tant pel que fa a recollir les observacions dels prin-
cipals actors com per proposar millores en la gestió de les emergències. Lamenta 
però no satisfer les expectatives d’un dels actors consultats des del màxim respecte 
a les opinions manifestades pels seus representants.

– Ref: 314YLF00420000006 – Quines mesures concretes es recullen en dit in-
forme?

Per un costat l’informe recull les preocupacions i les demandes dels principals 
actors del territori afectats per l’accident i que de forma resumida serien: 

1. Que la gestió de les emergències i presa de decisions sigui més propera al ter-
ritori.

2. Que es treballi i s’inverteixi en incrementar la seguretat de les empreses del 
sector químic.

3. Que s’atengui quan abans la reparació dels desperfectes causats per l’explosió.
4. Que es millori la coordinació entre tots els actors implicats.
5. Que es vetlli per garantir als ciutadans del dret a una bona qualitat ambiental 

general i de l’aire en particular en tot el territori afectat per les empreses del sector 
químic.

6. Que es revisi i millori tot el que fa referència als sistemes d’alarma i avisos 
d’emergència a la ciutadania.

7. Que es millorin tots els aspectes relacionats amb la informació, la comunica-
ció, la difusió i la transparència vers la ciutadania.

8. Que es formi i eduqui la població en els aspectes de seguretat i emergències.
Per altra banda, l’informe recull les principals propostes de millora en la gestió 

de les emergències, que els diferents Departaments de la Generalitat, d’acord amb 
les seves competències, han proposat. A continuació es resumeixen segons l’àmbit 
d’actuació: 

– En l’àmbit de les emergències i la protecció civil: 
1. Actualitzar els Plans d’Emergència a les necessitats actuals, incorporant les 

millores corresponents després de l’anàlisi de l’accident, reforçant el rol i implicació 
dels municipis.

2. Incorporar elements de detecció anticipada de les emergències químiques: 
sensors químics per a la detecció de núvols tòxics, amb la incorporació de drons.

– En l’àmbit de la informació a la ciutadania i la comunicació: 
3. Millorar la informació pública i canals de comunicació: Webs especialitzades; 

canals a les xarxes socials; Sistemes d’avisos directes per sms o mail en temps real; 
Impuls de la tecnologia «Cell Broadcasting» (missatges a telèfons mòbils dels ciuta-
dans en funció de la seva ubicació).

4. Petició a l’Estat espanyol d’acceleració del desplegament de la Directiva Eu-
ropea UE2018/1972 del Codi Europeu de Comunicacions Electròniques (el termini 
per a la transposició és fins el 2022).

5. Impulsar l’elaboració d’un estudi sobre les solucions existents en l’àmbit dels 
sistemes d’avís a la població en situacions d’emergència.

– En l’àmbit de la Seguretat i la Salut Laboral
6. Investigació de l’accident per part de la Inspecció de Treball
7. Creació d’una Comissió de Seguretat i Salut Laboral del complex petroquímic 

de Tarragona.
– En l’àmbit de la Qualitat Ambiental
8. Incrementar la coordinació amb els grups de primera intervenció
9. Incorporar al Plaseqta 2020 la funció del grup de control ambiental.
10. Incorporar millores a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 

Atmosfèrica (XVPCA)
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i de dret» ¿Qué motivos objetivos justifican la entrevista a un señor que es prófugo 
de la Justicia de nuestro Estado Democrático y de Derecho?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per 
escrit sobre el consentiment per a l’emissió d’imatges de temporers 
allotjats a la Fira de Lleida
326-00021/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 74842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 196.1 i 7 del Reglament del Par-
lament, presenta al director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
per escrit.

El passat 20 de juliol els informatius de Televisió de Catalunya van emetre imat-
ges de temporers allotjats als pavellons de la Fira de Lleida.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– És cert que almenys part d’aquests temporers no van consentir la gravació i 

no van acceptar cedir els seus drets d’imatge per a aparèixer en els informatius de 
la cadena?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el mètode d.enregistrament d.imatges de temporers allotjats a 
la Fira de Lleida
326-00022/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 74843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 196.1 i 7 del Reglament del Par-
lament, presenta al director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
per escrit.

El passat 20 de juliol els informatius de Televisió de Catalunya van emetre imat-
ges de temporers allotjats als pavellons de la Fira de Lleida.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– És cert que fins i tot van increpar els periodistes quan els van veure amb cà-

meres i aquests els van respondre que no estaven gravant (cosa que està clar amb les 
imatges que apareixen a la noticia que no era certa)?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per 
escrit sobre el compliment del Codi dentològic pel que fa al dret a la 
intimitat dels temporers allotjats a la Fira de Lleida
326-00023/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 74844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 196.1 i 7 del Reglament del Par-
lament, presenta al director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
per escrit.

El passat 20 de juliol els informatius de Televisió de Catalunya van emetre imat-
ges de temporers allotjats als pavellons de la Fira de Lleida.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera que la gravació d’un pavelló que és el seu lloc de vida, higiene, 

menjar, dormir, sense el seu permís, és «tractar amb respecte i dignitat totes les per-
sones, especialment les més vulnerables, evitant intromissions innecessàries en la 
seva intimitat» tal i com recomana el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre les mesures per a corregir una possible vulneració del dret a la 
intimitat de temporers allotjats a la Fira de Lleida
326-00024/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 74845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 196.1 i 7 del Reglament del Par-
lament, presenta al director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
per escrit.

El passat 20 de juliol els informatius de Televisió de Catalunya van emetre imat-
ges de temporers allotjats als pavellons de la Fira de Lleida.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha previst alguna mesura per a resoldre o corregir l’error i el seu impacte en 

el dret a la intimitat d’aquestes persones?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP



BOPC 673
7 de setembre de 2020

3.27.15. Preguntes per escrit 458

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre la difusió per xarxes socials d.imatges de temporers allotjats 
a la Fira de Lleida obtingudes amb possible vulneració del dret a la 
intimitat
326-00025/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 74846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 196.1 i 7 del Reglament del Par-
lament, presenta al director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
per escrit.

El passat 20 de juliol els informatius de Televisió de Catalunya van emetre imat-
ges de temporers allotjats als pavellons de la Fira de Lleida.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Creu que la difusió d’aquestes imatges per les xarxes socials (twitter) no fa més 

greu l’error i accentua l’impacte de la intromissió en la intimitat?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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	314-07761/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del Departament d’Educació amb relació al funcionament de les direccions de serveis territorials durant el confinament
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació per al curs que ve de l’horari dels professors de primària i secundària tal com es va aprovar en el Projecte de pressupostos del 2020
	314-07763/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recàrrega de les targetes moneder més enllà del final de curs per als alumnes amb beca i que requereixen acompanyament i reforç educatiu
	314-07764/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de fer la preinscripció i matrícula per al curs que ve telemàticament
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de les mesures sanitàries per a evitar contagis de Covid-19 durant les matriculacions presencials
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics propis que destina a la lluita contra la violència masclista a Lleida
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics del Pacte d’estat contra la violència de gènere que destina a la lluita contra la violència masclista a Lleida
	314-07787/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de serveis d’intervenció especialitzada que hi ha a Lleida
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió del Govern d’Espanya d’impedir que jornalers d’altres comunitats autònomes es desplacin per a treballar en la recollida de la fruita d’os
	314-07809/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del bloqueig del desplaçament de jornalers d’altres comunitats autònomes per a treballar en la recollida de la fruita d’os
	314-07810/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha posat en marxa les mesures per a garantir la liquiditat dels productors de fruita
	314-07811/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició dels consells d’administració de les empreses que gestionen les residències per a gent gran
	314-07832/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les residències per a gent gran que han tingut vigilància sanitària prèvia a l’adscripció al Departament de Salut
	314-07833/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si li consta que familiars de residents de la Residència Nostrallar, dels Pallaresos (Tarragonès), hagin presentat alguna denúncia per irregularitats en la gestió de la crisi per la Covid-19
	314-07848/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les seves investigacions relatives a la gestió de la crisi per la Covid-19 a la Residència Nostrallar, dels Pallaresos (Tarragonès)
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si li consta que familiars de residents de la Residència Ballús, de Valls (Alt Camp), hagin presentat alguna denúncia per irregularitats en la gestió de la crisi per la Covid-19
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les seves investigacions relatives a la gestió de la crisi per la Covid-19 a la Residència Ballús, de Valls (Alt Camp)
	314-07859/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’elaborar l’Informe final de la taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe
	314-07860/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Informe final de la taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe ha estat elaborat per una empresa externa a la Generalitat
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions fetes per a elaborar l’Informe final de la taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe
	314-07862/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de presentar un informe d’avaluació relatiu a l’accident a la planta petroquímica de l’empresa Iqoxe, a Tarragona, sense haver acabat la investigació de la Inspecció de Treball
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	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oposició a l’Informe final de la taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe per un dels participants en l’elaboració de l’informe
	314-07864/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes en l’Informe final de la taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe
	314-07865/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual l’Informe final de la taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa Iqoxe no recull les conclusions de l’informe del síndic de greuges
	314-07866/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre diverses dades relatives a la gestió de la crisi per la Covid-19 a La Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) d’ençà de la declaració de l’estat d’alarma
	314-07868/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives i de protecció contra la Covid-19 adoptades a La Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) des de la declaració de l’estat d’alarma fins al 23 de març de 2020, el nombre de decessos
	314-07869/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives i de protecció contra la Covid-19 adoptades a La Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) des de la declaració de l’estat d’alarma i des del 23 de març fins al 30 de març de 2020, 
	314-07870/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives i de protecció contra la Covid-19 adoptades a La Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) des de la declaració de l’estat d’alarma i des del 30 de març fins al 6 d’abril de 2020, e
	314-07871/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives i de protecció contra la Covid-19 adoptades a La Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) des de la declaració de l’estat d’alarma i des del 19 d’abril fins al 30 d’abril de 2020, 
	314-07872/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives i de protecció contra la Covid-19 adoptades a La Residència d’Ullastrell (Vallès Occidental) des de la declaració de l’estat d’alarma i des del 6 d’abril fins al 19 d’abril de 2020, e
	314-07873/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions de l’Agència de Residus de Catalunya per a tractar els residus generats per les residències per a gent gran
	314-07874/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què l’Agència de Residus de Catalunya va donar les instruccions per a tractar els residus generats per les residències per a gent gran
	314-07875/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les garanties de seguretat establertes per l’Agència de Residus de Catalunya per a recollir i tractar els residus generats per les residències per a gent gran
	314-07876/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió dels residus generats per les residències per a gent gran
	314-07877/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència de Residus de Catalunya oferirà ajuts als ens locals per a recollir i tractar els residus generats per les residències per a gent gran
	314-07878/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Resolució de la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
	314-07919/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures econòmiques que té previst destinar als ens locals per a afrontar les conseqüències de la Covid-19
	314-07920/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb el món local per a pactar territorialment el desconfinament i el retorn a la normalitat prèvia a la Covid-19
	314-07921/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una reforma de la Llei 8/1987, del 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i de les hisendes locals per a adaptar-les a l’Estatut i protegir el principi d’autonomia local
	314-07924/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan destinarà a les administracions locals els recursos addicionals extraordinaris que provenen del Fons de Cooperació Local i flexibilitzarà els criteris de despesa
	314-07925/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta per a sumar els ens locals al Pacte català per a la reconstrucció social i econòmica
	314-07927/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva posició amb relació als ens locals per a afrontar la pandèmia de la Covid-19 en el marc de l’estat d’alarma
	314-07928/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compartició del Fons de Recuperació del Govern de l’Estat amb els ens locals
	314-07929/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la injecció econòmica per a material sanitari per a coordinar els diversos serveis que gestionen els ajuntaments
	314-07932/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a reformar i reforçar el sistema d’atenció a la dependència en el món local
	314-07933/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport al món local per a afrontar les despeses i la manca d’ingressos per les places residencials públiques que han quedat lliures
	314-07934/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de les despeses per les places residencials públiques lliures mentre els residents són amb llurs familiars
	314-07935/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures econòmiques perquè els ajuntaments facin plans d’ocupació extraordinaris per a la reconstrucció social i econòmica
	314-07936/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a la reconstrucció social del teixit esportiu en el món local
	314-07940/12
	Resposta del Govern
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un pla de beques per als ajuntaments perquè cap infant o jove no deixi de fer activitats esportives per manca de recursos econòmics
	314-07941/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures econòmiques per a eliminar la bretxa digital i abordar la segregació educativa des del món local
	314-07942/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies de suport econòmic, financer, fiscal i de flexibilització de terminis per a afrontar la crisi de la Covid-19
	314-07947/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació de les tasques i les funcions que feia la Fundació del Món Rural
	314-07948/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han mort per la Covid-19 en residències per a gent gran de la província de Lleida
	314-07955/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones contagiades de Covid-19 a la província de Lleida que viuen en residències per a gent gran
	314-07959/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives d’acompanyament de les persones grans que viuen soles que ha posat en marxa durant el confinament
	314-07972/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions fetes pel Cos d’Agents Rurals a la província de Lleida durant l’estat d’alarma
	314-07984/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones denunciades pel Cos d’Agents Rurals a la província de Lleida per incomplir les mesures adoptades durant l’estat d’alarma
	314-07985/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de desinfecció arran de la pandèmia de Covid-19 fetes pel Cos d’Agents Rurals a la província de Lleida
	314-07986/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat i protecció de la Covid-19 adoptades per a la campanya de recollida de la fruita dolça durant l’estat d’alarma i les fases del desconfinament
	314-07998/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import lliurat als pagesos pel Pla d’arrencades de fruita de pinyol
	314-07999/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de les línies de crèdit per a circulant per als agricultors arran de la crisi per la Covid-19
	314-08000/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a afrontar la caiguda del consum i dels preus dels sectors oví i caprí arran de la crisi per la Covid-19
	314-08001/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’anticipar a l’octubre el pagament dels ajuts de la política agrària comuna arran de la crisi per la Covid-19
	314-08002/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat adoptades en matèria de pesca continental durant l’estat d’alarma i les previstes per a les fases del desconfinament
	314-08003/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de la província de Lleida sense connexió a la xarxa que han demanat dispositius per a seguir el curs durant el confinament
	314-08005/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de la província de Lleida sense connexió a la xarxa que han rebut dispositius per a seguir el curs durant el confinament
	314-08006/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya informativa dels serveis d’atenció a la violència contra els infants
	314-08021/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives d’acompanyament de les persones grans que viuen soles que ha posat en marxa durant el confinament
	314-08050/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament a les confraries de pescadors de la província de Girona de material de protecció davant la Covid-19
	314-08074/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a garantir la seguretat del retorn dels treballadors públics al lloc de treball
	314-08091/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips de protecció individual que ha repartit entre els seus treballadors
	314-08092/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot garantir equips de protecció individual per a tots els treballadors en cas de retorn presencial als llocs de treball
	314-08093/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la Comissió Paritària General des de l’inici de la crisi sanitària
	314-08094/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a incrementar les mesures higièniques i de neteja dels llocs de treball del personal de la Generalitat
	314-08095/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que els directors dels serveis territorials d’Educació participin en actes de partit com a responsables públics del Govern
	314-08101/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si directors de serveis territorials d’Educació han participat en actes de partit com a responsables públics
	314-08102/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació ha comprat material de protecció davant la Covid-19
	314-08103/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació ha comprat mascaretes a l’empresa MaskCat
	314-08104/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació farà la prova de la Covid-19 a tots els docents i al personal d’administració i serveis que es reincorporin als centres educatius
	314-08108/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’autoritzar el servei de menjador en la reobertura dels centres escolars al juny
	314-08110/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització d’obrir els centres educatius perquè les famílies hi puguin recollir el material didàctic
	314-08111/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de tornada de les solucions informàtiques distribuïdes pel Departament d’Educació que formaven part del material informàtic dels centres educatius
	314-08112/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de tornada de les solucions informàtiques distribuïdes pel Departament d’Educació i contractades a Telefónica
	314-08113/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri seguit per a fer arribar els dispositius informàtics als municipis i als centres educatius
	314-08114/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finalització de la campanya de distribució de solucions informàtiques
	314-08117/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments que han signat un conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació per a abordar la bretxa digital
	314-08119/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar una reforma curricular de la formació professional el curs 2020-2021
	314-08120/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot assegurar que la reforma curricular de la formació professional no disminuirà les hores de docència
	314-08121/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la reforma curricular de la formació professional incrementarà les matèries curriculars del primer curs del cicle formatiu
	314-08122/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les direccions de centres educatius que van assumir l’ingrés de l’import d’un viatge de fi de curs en un compte bancari de llur titularitat
	314-08125/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han mort per la Covid-19 en residències per a gent gran de la província de Tarragona
	314-08134/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones contagiades de Covid-19 a la província de Tarragona que viuen en residències per a gent gran
	314-08138/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves de reacció en cadena de la polimerasa i de tests de diagnòstic ràpid fets a les residències per a gent gran de la província de Tarragona durant la crisi sanitària per la Covid-19
	314-08143/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament a les confraries de pescadors de la província de Tarragona de material de protecció davant la Covid-19
	314-08175/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incorporar la figura de l’infermer escolar als centres educatius
	314-08188/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments beneficiaris dels ajuts per a prevenir incendis forestals i restaurar el potencial forestal en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020
	314-08189/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equiparació salarial progressiva entre professors tècnics de formació professional i professors d’ensenyament secundari
	314-08192/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures impulsades perquè es compleixin totes les mesures de seguretat amb relació als temporers que el grup Espax té contractats al municipi de Soses (Segrià)
	314-08193/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions que s’han imposat a la empresa de treball temporal Aldia amb relació a infraccions comeses en matèria laboral i de seguretat
	314-08194/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions fetes a l’empresa de treball temporal Aldia amb relació a possibles irregularitats en la contractació de temporers
	314-08195/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a la reobertura de la piscina municipal de Mas de Barberans (Montsià)
	314-08199/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a la reobertura de la piscina municipal de Benifallet (Baix Ebre)
	314-08200/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a afrontar l’increment de la despesa social arran de la pandèmia a Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
	314-08207/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a afrontar l’increment de la despesa social arran de la pandèmia a Benifallet (Baix Ebre)
	314-08208/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a compensar la manca de socorristes a les piscines municipals de les Terres de l’Ebre
	314-08209/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat per a l’obertura de les piscines municipals arran de la crisi per la Covid-19
	314-08210/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra de productes frescos peribles a petits productors
	314-08239/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les mesures adoptades per a combatre la propagació de la Covid-19 en el calendari de les commemoracions oficials previstes per al 2020
	314-08250/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fórmules alternatives i el nou calendari d’activitats i publicacions adoptats per a les commemoracions oficials previstes per al 2020
	314-08251/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents implicats en les commemoracions oficials previstes amb què ha parlat el Departament de la Presidència per a reprogramar o replantejar aquestes activitats
	314-08252/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de la Sub-direcció General de Coordinació de Policies Locals en les tasques de seguretat
	314-08261/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació que manté amb els col·lectius de caçadors i la Federació Catalana de Caça
	314-08294/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància, la tradició i la implantació territorial de la caça
	314-08295/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions impulsades per a donar a conèixer la caça i la importància que té en el control cinegètic al territori
	314-08296/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de caça que té previst implantar
	314-08297/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha augmentat les sancions als caçadors
	314-08298/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual no ha consultat els caçadors per a canviar el règim sancionador que els és aplicat
	314-08299/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de fórmules de col·laboració amb la Federació Catalana de Caçadors per a evitar les males pràctiques i la caça furtiva
	314-08300/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat del treball coordinat i de la col·laboració entre les parts implicades per a lluitar contra els danys de la fauna salvatge
	314-08301/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat d’un control cinegètic adequat sense el suport i la implicació dels caçadors
	314-08302/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un procés de diàleg amb la Federació Catalana de Caça
	314-08303/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels ajuts econòmics que el Consell de Ministres va aprovar per a Catalunya el 24 de març
	314-08304/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies escolars que ha previst tancar el curs 2020-2021
	314-08306/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies escolars que ha previst obrir el curs 2020-2021
	314-08307/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios previstes per als centres educatius el curs 2020-2021
	314-08309/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents i professionals per als centres educatius que ha previst contractar el curs 2020-2021
	314-08310/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a dotar de més espai els centres educatius
	314-08311/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords previstos amb els municipis per a afrontar de manera corresponsable el retorn a les aules, les activitats de lleure i l’inici del curs 2020-2021
	314-08312/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis de zonificació establerts per al període actual i el procés de preinscripció escolar
	314-08313/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels inspectors del Departament d’Educació durant el període de confinament per la Covid-19
	314-08315/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de conclusió del termini per a presentar les sol·licituds dels centres educatius per al programa d’equitat digital
	314-08316/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn a les aules dels alumnes dels centres d’educació especial
	314-08317/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a evitar desigualtats entre centres educatius en el retorn a les aules
	314-08319/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de neteja, prevenció i protecció que s’implantaran als casals d’estiu
	314-08321/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació facilitada als ajuntaments relativa als treballadors dels seus municipis afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació
	314-08324/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convocarà la taula de diàleg
	314-08332/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de regulació temporal d’ocupació pendents de resoldre
	314-08333/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’explicació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al fet que un gran nombre d’expedients de regulació temporal d’ocupació siguin per causes de força major
	314-08334/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre màxim de persones acollides a un expedient de regulació temporal d’ocupació per la crisi sanitària de la Covid-19
	314-08335/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones acollides a un expedient de regulació temporal d’ocupació vinculades al sector turístic
	314-08336/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones acollides a un expedient de regulació temporal d’ocupació vinculades al sector industrial
	314-08337/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de revisió dels expedients de regulació temporal d’ocupació acceptats
	314-08338/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació del resultat de les revisions dels expedients de regulació temporal d’ocupació acceptats
	314-08339/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la via de Resolució de la majoria d’expedients de regulació temporal d’ocupació i la data en què el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies començarà a revisar els acceptats
	314-08340/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar el nombre d’inspectors de treball
	314-08341/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes previstos per a supervisar el teletreball
	314-08342/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera prevista per a abordar el nombre de denúncies sobre seguretat laboral que arriben a la Inspecció de Treball
	314-08343/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a supervisar i garantir el compliment de les mesures de seguretat en els espais de treball
	314-08344/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en les negociacions amb l’empresa Nissan
	314-08345/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Empresa i Coneixement en les negociacions amb l’empresa Nissan
	314-08346/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de contingència que preveu el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la reincorporació dels treballadors a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-08347/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el de Polítiques Digitals i Administració Pública amb relació al retorn dels seus treballadors a les oficines
	314-08348/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a garantir la seguretat dels seus treballadors
	314-08349/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els municipis del Vallès Oriental per a planificar el retorn a les escoles i els instituts
	314-08355/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius donades als municipis del Vallès Oriental amb relació al retorn als centres escolars i els casals d’estiu
	314-08357/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer una anàlisi col·lectiva i corresponsable de l’acabament del curs escolar mitjançant una taula de concertació amb els municipis del Vallès Oriental
	314-08358/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equips de protecció individual enviats als centres educatius del Vallès Oriental per a la realització de la preinscripció presencial
	314-08360/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de reobertura dels centres escolars del Vallès Oriental
	314-08361/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la reunió del conseller d’Educació amb el Consell Escolar de Catalunya
	314-08362/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes perquè els ens locals del Vallès Oriental puguin afrontar els costos de la reobertura dels centres escolars
	314-08365/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els ajuntaments del Vallès Oriental per a la reobertura de les llars d’infants
	314-08366/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directius donades als ajuntaments del Vallès Oriental per a reobrir les llars d’infants
	314-08367/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics que destinarà als ajuntaments del Vallès Oriental perquè puguin afrontar els costos de la desinfecció de les llars d’infants
	314-08368/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’estímul de l’economia local previst per a afrontar els efectes de l’atur derivat de la crisi per la Covid-19
	314-08369/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del sector de les fires d’atraccions
	314-08377/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a donar suport a la campanya de la fruita d’enguany i garantir-ne la mà d’obra suficient
	314-08398/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 346/XII, sobre la gestió i la planificació públiques de l’acollida de temporers de la fruita
	314-08411/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’allotjament dels treballadors temporers durant la campanya de la recollida de la fruita d’enguany
	314-08412/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures i els protocols adoptats per a garantir la seguretat laboral i protegir la salut dels treballadors del camp
	314-08413/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir la mobilitat dels treballadors del camp amb seguretat, higiene i profilaxi
	314-08414/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tall mínim poblacional establert per a la selecció dels ajuntaments que es poden acollir als plans de reactivació socioeconòmica per la Covid-19 del Decret llei 16/2020, de mesures urgents complementàries
	314-08415/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els criteris de selecció dels ajuntaments que es poden acollir als plans de reactivació socioeconòmica per la Covid-19 no tenen en compte factors com la població activa dels municipis
	314-08416/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els criteris de selecció dels ajuntaments que es poden acollir als plans de reactivació socioeconòmica per la Covid-19 no tenen en compte factors com la taxa
	314-08417/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Montcada i Reixac no es pot acollir als plans de reactivació socioeconòmica per la Covid-19
	314-08418/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació establerta amb els ajuntaments i els consells comarcals per a comunicar-los la possibilitat d’acollir-se als plans de reactivació socioeconòmica per la Covid-19
	314-08419/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini establert perquè els ajuntaments es puguin acollir al plans de reactivació socioeconòmica per la Covid-19 en l’àmbit de l’ocupació
	314-08420/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Decret llei 16/2020, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front a la Covid-19, no estableix el mec
	314-08421/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els municipis de menys de cinquanta mil habitants no es poden acollir als ajuts directes per al finançament dels plans de reactivació socioeconòmica per la Covid-19 en l’àmbit de l’ocup
	314-08422/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les discriminacions patides pels temporers que són a Lleida per a la campanya de la fruita
	314-08423/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de correcció i de sanció dels hotelers i llogaters de Lleida per les actituds racistes envers els temporers que s’hi han d’allotjar
	314-08424/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ajudar les corporacions locals en la construcció o la reforma d’allotjaments per als treballadors de la campanya de la fruita
	314-08425/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir el compliment dels protocols de sanitat, seguretat i higiene amb motiu de la Covid-19 durant la campanya de la fruita
	314-08426/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la Inspecció de Treball davant de les situacions d’alguns temporers que es veuen obligats a dormir al carrer a Lleida
	314-08427/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva responsabilitat en el fet que els temporers de la campanya de la fruita no tinguin allotjament
	314-08428/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que un futbolista hagi hagut de solucionar el problema d’allotjament dels temporers de la campanya de la fruita
	314-08429/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació contractual i laboral dels temporers de la campanya de la fruita
	314-08430/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures extraordinàries previstes per a reduir la població del porc senglar, del cabirol i del conill
	314-08433/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i l’aplicació dels estudis sobre esterilització dels porcs senglars que duu a terme amb la Diputació de Barcelona i la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona
	314-08434/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha decidit obrir les escoles quan només resten dues setmanes per a acabar el curs
	314-08447/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir les escoles de les regions sanitàries que passin a la fase 2 del desconfinament
	314-08448/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons pedagògiques i tècniques per a obrir les escoles a partir de l’1 de juny a les regions sanitàries que es troben en la fase 2 del desconfinament
	314-08449/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració del benestar dels infants, els adolescents i llurs famílies en la decisió d’obrir les escoles dues setmanes abans de l’acabament del curs
	314-08450/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a respondre a les necessitats dels menors que viuen en locals, solars, naus o edificis abandonats
	314-08462/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat del contingut de la pàgina idCAT del web de la Generalitat
	314-08470/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en la pàgina idCAT del web de la Generalitat es deixa lliure la interpretació del país a què pertanyen els ciutadans de Catalunya
	314-08471/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’afirmació de la pàgina idCAT del web de la Generalitat relativa a la interpretació lliure del país a què pertanyen els ciutadans de Catalunya és una pràctica habitual en els continguts oficials de la Ge
	314-08472/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a corregir afirmacions com la de la pàgina idCAT del web de la Generalitat, relativa al país a què pertanyen els ciutadans de Catalunya
	314-08473/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país a què pertanyen els ciutadans de Catalunya segons la Generalitat
	314-08474/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual un contracte de tovalloletes desinfectants adjudicat a Havas Media Group Spain és un contracte de publicitat per a una campanya de Turisme de Catalunya
	314-08475/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya de publicitat que s’ha difós pels mitjans de comunicació corresponent al contracte adjudicat a Havas Media Group Spain
	314-08476/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peces creatives per als diversos mitjans pel que fa al contracte adjudicat a Havas Media Group Spain
	314-08477/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió per a cadascun dels mitjans i suports de la campanya de publicitat de Turisme de Catalunya
	314-08478/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Plataforma per la Llengua destina una part de les subvencions que rep a l’entitat Plataforma per la Llengua Europa
	314-08505/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya publicitària Els casals seran sempre nostres
	314-08507/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a planificar el retor
	314-08518/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius donades per a la reobertura dels centres escolars i casals d’estiu als municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbis
	314-08520/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi col·lectiva de corresponsabilitat amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastr
	314-08521/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els materials sanitaris que s’han enviat als centres d’educació infantil, primària i secundària de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbis
	314-08522/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de reobertura dels centres escolars de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell
	314-08523/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment amb els ens locals de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a fer front a les de
	314-08524/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de la Generalitat amb els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a
	314-08525/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius que ha donat als ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a la reobe
	314-08526/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics que es destinaran a la desinfecció de les escoles bressol de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llore
	314-08527/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’una dotació extraordinària de mestres d’educació infantil, primària i secundària amb vista a la reobertura de les escoles a Terrassa (Vallès Occidental) al setembre
	314-08528/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de xoc per a fer front a l’adequació de nous espais escolars a Terrassa (Vallès Occidental)
	314-08529/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut per a fer front a l’increment de costos de les assegurances de responsabilitat civil que hauran d’assumir ajuntaments i altres entitats si es 
	314-08531/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les obres a l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
	314-08544/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de finalització de les obres de l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
	314-08545/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona, comenci el curs escolar 2020-2021 a les noves instal·lacions
	314-08546/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’esmena en els pressupostos del 2020 amb relació a l’increment del complement específic i específic transitori dels funcionaris de l’Administració de justícia
	314-08568/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a l’increment del complement específic i específic transitori dels funcionaris de l’Administració de justícia
	314-08569/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb els sindicats amb relació a l’increment del complement específic i específic transitori dels funcionaris de l’Administració de justícia
	314-08570/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures aprovades per a pal·liar els efectes de la Covid-19 en el col·lectiu de les cambreres de pis dels hotels
	314-08575/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cambreres de pis afectades pel tancament d’hotels que no han pogut cobrar una prestació
	314-08576/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en l’abordatge de les conseqüències de la pandèmia de Covid-19 en les treballadores del sector turístic
	314-08577/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir els drets laborals i les condicions de treball de les cambreres de pis dels hotels en la nova situació sanitària
	314-08578/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir els drets laborals i l’accés a l’ocupació de les treballadores dels sectors més precaritzats
	314-08579/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies monoparentals femenines
	314-08583/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies monoparentals femenines que reben un ajut de la Generalitat
	314-08584/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals que componen l’equip de la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
	314-08585/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda pels professionals de la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
	314-08586/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha posat en marxa la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
	314-08587/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la posada en marxa de la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
	314-08588/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dinamització de la Catalunya rural
	314-08590/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la criança de cérvols es considera una iniciativa ètica i de respecte a la biodiversitat
	314-08591/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet d’introduir un volum d’espècies destinades a la caça ,tindrà un impacte sobre la biodiversitat de la zona
	314-08592/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les activitats relacionades amb la caça contribueixen al desevolupament rural i milloren la despoblació
	314-08593/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones inscrites en el Registre de turisme de Catalunya
	314-08687/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors de què disposa per al control del Registre de turisme de Catalunya
	314-08688/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les assignacions del Fons Social Europeu a projectes del 2014 ençà
	314-08689/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si reprogramarà l’assignació del Fons Social Europeu
	314-08692/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d’obertura de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-08694/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar les línies d’atenció al client del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-08695/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents telefònics del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya destinats al servei d’informació relativa als expedients de regulació temporal d’ocupació
	314-08696/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ja treballa per a presentar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2021 abans del 10 d’octubre
	314-08700/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia digital a les xarxes socials dels departaments de la Generalitat
	314-08714/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui gestiona les xarxes socials dels departaments de la Generalitat
	314-08715/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui dirigeix l’estratègia digital dels seus comptes a les xarxes socials
	314-08716/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si existeix un llibre d’estil d’ús de les seves xarxes socials
	314-08717/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia comunicativa del seu compte de Twitter @govern
	314-08718/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el seu bloqueig d’usuaris de Twitter respecta els principis de transparència, ètica i bon govern
	314-08719/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si dona una informació esbiaixada a les xarxes socials en funció del que pensen els ciutadans
	314-08720/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si dona una informació esbiaixada a les xarxes socials en funció de l’afinitat política dels usuaris
	314-08721/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui dirigeix l’estratègia digital i el llibre d’estil del seu compte de Twitter @govern
	314-08722/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el llibre d’estil del seu compte de Twitter @govern
	314-08723/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya
	314-08732/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya que indica que Catalunya és el
	314-08733/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya que indica que Catalunya és el
	314-08734/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya que indica que Catalunya és el
	314-08735/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya que indica que Catalunya té un
	314-08736/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya que indica que Catalunya té un
	314-08737/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació no va presentar fins al 20 de maig el pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-2021
	314-08756/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència per al funcionament i l’organització dels centres escolars de no presentar fins al 20 de maig el pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-
	314-08757/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-2021 preveu l’obertura dels centres l’1 de juny de 2020
	314-08758/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-2021 no permet l’obertura dels centres educatius concertats abans de l’1 de juny de 2020
	314-08759/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-2021 no permet l’obertura dels menjadors escolars si compleixen totes les mesures de seguret
	314-08760/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no defineix els criteris sanitaris i les restriccions per a poder obrir els menjadors dels centres escolars si n’hi ha que els podrien complir
	314-08761/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha consensuat amb la comunitat educativa els termes del pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-2021
	314-08762/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions aplicades a les empreses de vehicles de transport concertat per les jornades de treball que imposen a llurs treballadors
	314-08796/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades arran de la denúncia que diversos sindicats i l’organització Taxi Project van posar per les jornades de treball que les empreses de vehicles de transport concertat imposen a llurs treba
	314-08797/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de Treball fetes a l’empresa Cabify, i les causes, des de l’inici de la seva activitat a Catalunya
	314-08798/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de treball fetes a empreses agroalimentàries, agents intermediaris i empreses de treball temporal al Segrià
	314-08809/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de protecció dels treballadors temporers que han quedat confinats sense llar ni feina al Segrià
	314-08817/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot garantir el compliment de les mesures sanitàries de prevenció per les empreses del sector carni
	314-08844/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del compliment de les mesures de seguretat laboral i sanitàries de prevenció per les empreses del sector carni
	314-08845/12
	Resposta del Govern


	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el responsable d’autoritzar que el programa Preguntes freqüents dediqués un espai a l’expresident de la Generalitat J
	325-00124/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a garantir el rigor informatiu i la pluralitat amb relació a l’espai dedicat a l’expresi
	325-00125/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la data en què TV3 emetrà un programa de 30 minuts o de Sense ficció sobre el cas de corrupció que afecta l’expreside
	325-00126/12
	Resposta del president del Consell de Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels psicòlegs contractats per a donar suport emocional durant la pandèmia
	314-08959/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització del sistema sanitari amb relació a la detecció i l’atenció dels pacients amb Covid-19 i els d’altres patologies
	314-08960/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació de l’activitat presencial als centres d’atenció primària i els consultoris locals
	314-08961/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants maltractats que han necessitat protecció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència des de la declaració de l’estat d’alarma fins al 30 de juny de 2020
	314-08962/12
	Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llars amb infants que han patit violència de gènere des de la declaració de l’estat d’alarma ençà
	314-08963/12
	Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els ajuntaments assumeixen el cost de les beques de menjador
	314-08964/12
	Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del pagament de les targetes moneder pel Departament d’Educació
	314-08965/12
	Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les llars residència per a persones amb discapacitat intel·lectual públiques i privades contagiats per la Covid-19
	314-08966/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les unitats d’hospitalització d’aguts de psiquiatria públiques i privades contagiats per la Covid-19
	314-08967/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les residències de salut mental públiques i privades contagiats per la Covid-19
	314-08968/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les residències per a persones amb discapacitat intel·lectual públiques i privades contagiats per la Covid-19
	314-08969/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les unitats de desintoxicació i de patologia dual públiques i privades contagiats per la Covid-19
	314-08970/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les comunitats terapèutiques públiques i privades contagiats per la Covid-19
	314-08971/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les unitats de subaguts de psiquiatria públiques i privades contagiats per la Covid-19
	314-08972/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les unitats de llarga estància de psiquiatria públiques i privades contagiats per la Covid-19
	314-08973/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que el Departament d’Educació destinarà a reforçar la neteja i la desinfecció dels centres educatius per al curs 2020-2021
	314-08974/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció del servei de neteja i desinfecció dels centres educatius per al curs 2020-2021
	314-08975/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del suport escolar personalitzat el curs 2020-2021
	314-08976/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius que eliminaran o reduiran el suport escolar personalitzat
	314-08977/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que es reduiran als centres educatius pel concepte de suport escolar personalitzat
	314-08978/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes vulnerables comptabilitzats pel Departament d’Educació
	314-08979/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies que el Departament d’Educació té previst d’obrir el curs 2020-2021
	314-08980/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies que el Departament d’Educació té previst de tancar el curs 2020-2021
	314-08981/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places per a alumnes amb necessitats educatives especials que es reservaran per al curs 2020-2021
	314-08982/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de places per a alumnes amb necessitats educatives especials previstes per al curs 2020-2021
	314-08983/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios establertes pel Departament d’Educació per al curs 2020-2021
	314-08984/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mantenir la convocatòria d’oposicions del Departament d’Educació per al setembre del 2020
	314-08985/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció i protecció contra la Covid-19 previstes pel Departament d’Educació si manté la convocatòria d’oposicions per al setembre del 2020
	314-08986/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació al presumpte assetjament contra l’equip directiu de l’Institut El Til·ler, de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)
	314-08987/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió per a explotar la sal al Bages atorgada a l’empresa Iberpotash
	314-08988/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment fet a l’Ajuntament del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) amb relació a la seva obligació de fer els plans econòmics financers dels exercicis 2016, 2017 i 2018
	314-08989/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es van publicar les notes de les proves d’accés a la universitat abans del 17 de juliol de 2020
	314-08990/12
	Formulació: David Bertran Román, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deixadesa de funcions de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic amb relació a les denúncies d’emissions a l’atmosfera per l’empresa LafargeHolcim España
	314-08991/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic a l’Associació de Veïns de Can Sant Joan, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), arran de les denúncies per contaminació contra la
	314-08992/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una eventual delegació en els ajuntaments de les competències en matèria de control i avaluació de la contaminació atmosfèrica
	314-08993/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment l’activitat de la cimentera Lafarge, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), sense disposar d’autorització mediambiental
	314-08994/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme amb relació a l’activitat de la cimentera Lafarge, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), arran de les denúncies presentades per l’Associació de Veïns de Can Sant Joan
	314-08995/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incident en una sitja de la cimentera Lafarge, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), el 8 de juliol
	314-08996/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perill per als veïns de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) provocat per la falta de control de l’activitat de la cimentera Lafarge
	314-08997/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’una reunió entre el conseller de Territori i Sostenibilitat i l’Associació de Veïns de Can Sant Joan, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), amb relació a l’activitat de la cimentera Lafar
	314-08998/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interrupció durant l’estiu de la prestació de les targetes moneder per a cobrir els àpats dels escolars en situació de vulnerabilitat
	314-08999/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la campanya Defensem el que és obvi
	314-09000/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les insercions contractades per a la campanya Defensem el que és obvi
	314-09001/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució entre els mitjans de la campanya Defensem el que és obvi
	314-09002/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la campanya Defensem el que és obvi
	314-09003/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el públic destinatari de la campanya Defensem el que és obvi
	314-09004/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses encarregades de la campanya Defensem el que és obvi
	314-09005/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un projecte de coordinació de la gestió del Parc Natural dels Ports amb la dels altres espais naturals del massís del Port
	314-09006/12
	Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del protocol de resposta a la Covid-19 per a detectar infants i adolescents en situació de malnutrició
	314-09007/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents en situació de malnutrició arran de la Covid-19
	314-09008/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’activitat feta el 2019 per l’Hospital Sant Joan de Déu per a la xarxa pública
	314-09009/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
	314-09010/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament de Justícia a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
	314-09011/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament d’Empresa i Coneixement a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
	314-09012/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament d’Educació a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
	314-09013/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament de Territori i Sostenibilitat a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
	314-09014/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament de la Presidència a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
	314-09015/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament d’Economia i Hisenda a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
	314-09016/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
	314-09017/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament de Salut a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
	314-09018/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament de Cultura a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
	314-09019/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
	314-09020/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
	314-09021/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament d’Interior a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
	314-09022/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la xifra de les inversions estrangeres el 2017
	314-09023/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs del comitè d’experts creat en resposta a la crisi de la Covid-19
	314-09024/12
	Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de l’origen per sectors dels contagis de la Covid-19
	314-09025/12
	Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les baixes per malaltia de dels treballadors públics dels centres penitenciaris
	314-09026/12
	Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions del Centre Penitenciari Brians 1 com a presó de dones
	314-09027/12
	Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció dediqui una part de la fabricació d’Equips d’Atenció Individuals per a l’Administració de justícia
	314-09028/12
	Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment del Pla Director d’Equipaments Penitenciaris 2013-2020
	314-09029/12
	Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció d’animals insalubres als centres penitenciaris des del 2019 ençà
	314-09030/12
	Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha fet un nou pla director a la zona industrial situada entre Valls, Alió, el Pla de Santa Maria i Vila-rodona, a L’Alt Camp
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