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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’inici del curs escolar 
2020-2021
310-00375/12
Substanciació 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària
310-00376/12
Substanciació 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació del Departa-
ment d’Interior per a protegir el dret dels ciutadans a l’ús i gaudi de llurs residències
310-00377/12
Substanciació 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’inici del curs escolar
310-00378/12
Substanciació 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’empresa 
Saint-Gobain i la desindustrialització del Baix Penedès
310-00379/12
Substanciació 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del conei-
xement
310-00380/12
Substanciació 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sector de l’automoció
310-00381/12
Substanciació 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la declaració de la cultura 
com a servei essencial
310-00382/12
Substanciació 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions del Depar-
tament de Salut per a fer front a l’epidèmia de Covid-19
310-00383/12
Substanciació 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls de la bioeconomia 
i la transformació dels sectors agroalimentari, forestal i marítim
310-00384/12
Substanciació 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les con-
centracions convocades per l’Assemblea Nacional Catalana en situació de pandèmia
317-00221/12
Substanciació 11
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la des-
titució de la consellera d’Empresa i Coneixement i el nomenament del nou conseller
317-00222/12
Substanciació 11

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
beneficis de tenir un president del Govern en funcions en cas d’inhabilitació del 
president actual
317-00223/12
Substanciació 11

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre si es 
destinaran diners públics al centre recreatiu i turístic de Hard Rock
317-00224/12
Substanciació 11

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’inici 
del curs escolar i el permís retribuït als pares que tinguin fills en quarantena
317-00225/12
Substanciació 11

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el possi-
ble acord per a l’aprovació de la llei de contenció dels preus dels lloguers d’habitatges
317-00226/12
Substanciació 12

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inseguretat laboral dels treba-
lladors dels jutjats que tenen desperfectes
314-08503/12
Resposta del Govern 12

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’inici del curs escolar 
2020-2021
310-00375/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària
310-00376/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació del Departa-
ment d’Interior per a protegir el dret dels ciutadans a l’ús i gaudi de llurs residències
310-00377/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’inici del curs escolar
310-00378/12
Anunci: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’empresa 
Saint-Gobain i la desindustrialització del Baix Penedès
310-00379/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del conei-
xement
310-00380/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sector de l’automoció
310-00381/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la declaració de la cultura 
com a servei essencial
310-00382/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 15
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions del Depar-
tament de Salut per a fer front a l’epidèmia de Covid-19
310-00383/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls de la bioeconomia 
i la transformació dels sectors agroalimentari, forestal i marítim
310-00384/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00221/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política actual
317-00222/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació actual
317-00223/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00224/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00225/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00226/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 19

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la protecció dels alum-
nes i els professors el curs 2020-2021
311-01838/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de l’edi-
fici de l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
311-01839/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 20

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de la imatge del vice-
president per mitjà de les campanyes de patrocini de continguts «Activem Catalu-
nya» i «Catalunya en Marxa»
314-09131/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de selecció dels contin-
guts patrocinats per les campanyes «Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa»
314-09132/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de selecció de les fotogra-
fies que il·lustren les notícies patrocinades per les campanyes «Activem Catalunya» 
i «Catalunya en Marxa»
314-09133/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 21
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el departament que supervisa els 
continguts patrocinats per les campanyes «Activem Catalunya» i «Catalunya en 
Marxa»
314-09134/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indicacions als mitjans de co-
municació respecte a les fotografies que il·lustren les notícies patrocinades per les 
campanyes «Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa»
314-09135/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les campanyes de pa-
trocini de continguts «Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa»
314-09136/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si tots els membres del Govern 
tenen coneixement de les campanyes de patrocini de continguts «Activem Catalu-
nya» i «Catalunya en Marxa»
314-09137/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eventual promoció de la imatge 
del president de la Generalitat per mitjà d’una campanya de patrocini de continguts 
similar a les campanyes «Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa»
314-09138/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de departaments con-
crets per mitjà de les campanyes de patrocini de continguts «Activem Catalunya» i 
«Catalunya en Marxa»
314-09139/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el departament que impulsa i fi-
nança les campanyes de patrocini de continguts «Activem Catalunya» i «Catalunya 
en Marxa»
314-09140/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de despesa en recerca i 
desenvolupament arran de l’autorització de destinar a la resposta a la Covid-19 part del 
Fons europeu de desenvolupament regional
314-09141/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de recerca i desen-
volupament que deixaran de rebre finançament del Fons europeu de desenvolupa-
ment regional
314-09142/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la informació als centres de re-
cerca i ajuntaments que deixaran de rebre finançament del Fons europeu de desen-
volupament regional per a projectes de recerca i desenvolupament
314-09143/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de recursos per als 
projectes de recerca i desenvolupament que deixaran de rebre finançament del Fons 
europeu de desenvolupament regional
314-09144/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’impuls de la ciència, la recerca 
i el desenvolupament com a projectes estratègics en la reconstrucció econòmica 
i social
314-09145/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost total destinat a recerca
314-09146/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides que rebran finançament 
europeu arran de l’autorització de destinar a la resposta a la Covid-19 part del Fons 
europeu de desenvolupament regional
314-09147/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les petites i mitjanes empreses 
que rebran finançament europeu arran de l’autorització de destinar-hi part del Fons 
europeu de desenvolupament regional
314-09148/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments que han partici-
pat en la decisió de destinar part del Fons europeu de desenvolupament regional a 
la resposta a la Covid-19 i a finançar temporalment petites i mitjanes empreses, en 
detriment dels projectes de recerca i desenvolupament
314-09149/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió de la consellera d’Empresa 
i Universitats respecte a la decisió de destinar part del Fons europeu de desenvolu-
pament regional a la resposta a la Covid-19 i a finançar temporalment petites i mit-
janes empreses, en detriment dels projectes de recerca i desenvolupament
314-09150/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla que té per al consultori local 
de Caldes d’Estrac (Maresme)
314-09151/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa a la reobertura 
del consultori local de Caldes d’Estrac (Maresme)
314-09152/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta a la petició dels veïns de 
Caldes d’Estrac (Maresme) amb relació a la reobertura del consultori local
314-09153/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les persones amb número d’iden-
tificació d’estrangers poden obtenir el certificat digital idCAT
314-09154/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir que les 
persones amb número d’identificació d’estrangers puguin obtenir el certificat digi-
tal idCAT
314-09155/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en la signatura del con-
tracte programa entre la Generalitat i la Universitat de Vic
314-09156/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’aprovació del contracte 
programa entre la Generalitat i la Universitat de Vic
314-09157/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del finançament proposat 
per al nou contracte programa entre la Generalitat i la Universitat de Vic
314-09158/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació de l’import del finança-
ment del contracte programa entre la Generalitat i la Universitat de Vic
314-09159/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del contracte progra-
ma entre la Generalitat i la Universitat de Vic amb relació a la docència i la recerca
314-09160/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de l’estudi de mobi-
litat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09161/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa adjudicatària de l’estudi 
de mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09162/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici de l’estudi de mobi-
litat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09163/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finalització de l’estudi 
de mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09164/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació de l’estudi de mo-
bilitat de la C-32 al pas pel Maresme als ajuntaments i altres agents de la comarca
314-09165/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’estudi de mobilitat de la C-32 
al pas pel Maresme contindrà propostes de futur
314-09166/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cerca d’un acord per a definir la 
mobilitat al Maresme i l’alliberament del peatge de la C-32 a partir de l’agost del 2021
314-09167/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació i la posada en funcio-
nament de les tres plantes noves de la Residència de Gent Gran Mare de Déu de 
la Mercè, de Tarragona
314-09168/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què el Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència va tenir coneixement d’un 
possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09169/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’òrgan del Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència que va rebre informació relativa a 
un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09170/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què el Departament de 
la Presidència va tenir coneixement d’un possible cas d’assetjament laboral a la 
Delegació del Govern a Suïssa
314-09171/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’òrgan del Departament de la Pre-
sidència que va rebre informació relativa a un possible cas d’assetjament laboral a 
la Delegació del Govern a Suïssa
314-09172/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació dels protocols corres-
ponents arran d’un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a 
Suïssa
314-09173/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 43
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va informar els treballadors de la 
Delegació del Govern a Suïssa de l’existència d’un possible cas d’assetjament laboral
314-09174/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què la Direcció General 
de Funció Pública va iniciar la investigació d’un possible cas d’assetjament laboral 
a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09175/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que pot haver durat un 
cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09176/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que po-
den haver estat víctimes d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09177/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet cap avaluació de riscos 
psicosocials a les delegacions del Govern a l’exterior del 2011 ençà
314-09178/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realització d’avaluacions de ris-
cos psicosocials a les delegacions del Govern a l’exterior
314-09179/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament com a assessor 
del Departament de la Presidència del presumpte responsable d’un possible cas 
d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09180/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Alfred Bosch va tenir coneixe-
ment com a conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència d’un 
possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09181/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va informar Marta Rovira de l’exis-
tència d’un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09182/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del conseller d’Ac-
ció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació a un possible cas 
d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09183/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment de la consellera de 
la Presidència amb relació a un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació 
del Govern a Suïssa
314-09184/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del president de la 
Generalitat amb relació a un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del 
Govern a Suïssa
314-09185/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del president de 
la Generalitat amb relació al nomenament com a assessor del Departament de la 
Presidència del presumpte responsable d’un possible cas d’assetjament laboral a 
la Delegació del Govern a Suïssa
314-09186/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària del 
Maresme que fan proves PCR de Covid-19
314-09187/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els centres d’atenció primària del 
Maresme fan proves PCR de Covid-19 a persones asimptomàtiques
314-09188/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els centres d’atenció primària 
del Maresme deriven la realització de proves PCR de Covid-19 al CAP Ronda Prim 
de Mataró
314-09189/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva política animalista i sobre 
les negociacions amb la Federació de Caçadors de Catalunya
314-09190/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades en l’àmbit 
de l’educació en resposta a l’impacte de la Covid-19
314-09191/12
Formulació: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció prestada als usuaris dels 
centres de salut mental i les mesures de suport a l’atenció primària en aquest àm-
bit arran de la Covid-19
314-09192/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos propietat de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats il·legalment a la província de Lleida 
del 2016 ençà
314-09193/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos propietat de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats il·legalment a la província de Tarra-
gona del 2016 ençà
314-09194/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos propietat de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats il·legalment a la província de Girona 
del 2016 ençà
314-09195/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos propietat de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats il·legalment a la província de Barce-
lona del 2016 ençà
314-09196/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 55
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’inici del 
curs escolar 2020-2021
310-00375/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
sanitària
310-00376/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació 
del Departament d’Interior per a protegir el dret dels ciutadans a l’ús 
i gaudi de llurs residències
310-00377/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’inici del 
curs escolar
310-00378/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de l’empresa Saint-Gobain i la desindustrialització del Baix Penedès
310-00379/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques del coneixement
310-00380/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sector de 
l’automoció
310-00381/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
declaració de la cultura com a servei essencial
310-00382/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions del Departament de Salut per a fer front a l’epidèmia de 
Covid-19
310-00383/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls 
de la bioeconomia i la transformació dels sectors agroalimentari, 
forestal i marítim
310-00384/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les concentracions convocades per l’Assemblea Nacional 
Catalana en situació de pandèmia
317-00221/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la destitució de la consellera d’Empresa i Coneixement i el 
nomenament del nou conseller
317-00222/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els beneficis de tenir un president del Govern en funcions 
en cas d’inhabilitació del president actual
317-00223/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre si es destinaran diners públics al centre recreatiu i turístic 
de Hard Rock
317-00224/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’inici del curs escolar i el permís retribuït als pares que 
tinguin fills en quarantena
317-00225/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el possible acord per a l’aprovació de la llei de contenció 
dels preus dels lloguers d’habitatges
317-00226/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inseguretat 
laboral dels treballadors dels jutjats que tenen desperfectes
314-08503/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 73906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la pregunta NT 
314-08502/12, publicada en el BOPC 663, de 31 de juliol de 2020, a la pàg. 132.



BOPC 677
14 de setembre de 2020

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 13 

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’inici del 
curs escolar 2020-2021
310-00375/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 75865 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’inici del curs escolar 2020-2021.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
sanitària
310-00376/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 75977 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació sanitària a Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació 
del Departament d’Interior per a protegir el dret dels ciutadans a l’ús 
i gaudi de llurs residències
310-00377/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 75978 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’actuació del Departament d’Interior per donar protecció als drets dels 

ciutadans a l’ús i el gaudi pacífic de la seva residència. 

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’inici del 
curs escolar
310-00378/12

ANUNCI: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 75979 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

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 164 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’inici del curs escolar.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de l’empresa Saint-Gobain i la desindustrialització del Baix Penedès
310-00379/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75999 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la situació de l’empresa 

Saint Gobain i la desindustrialització del Baix Penedès?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques del coneixement
310-00380/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76000 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les polítiques del coneixe-

ment?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sector de 
l’automoció
310-00381/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 76005 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació actual i el futur del sector 

de l’automoció a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
declaració de la cultura com a servei essencial
310-00382/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 76006 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Què està fent el Govern i quins passos més caldrà seguir per acollir-se a la de-
claració de la Cultura com a servei essencial?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions del Departament de Salut per a fer front a l’epidèmia de 
Covid-19
310-00383/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 76008 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les actuacions que ha fet el Departament de Salut per fer front a l’epi-

dèmia.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls 
de la bioeconomia i la transformació dels sectors agroalimentari, 
forestal i marítim
310-00384/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 76009 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’impuls de la bioeconomia i la transformació del sector agroalimentari, 

forestal i marítim.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00221/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 75858 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregun-
ta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política actual
317-00222/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 75998 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 

política?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació actual
317-00223/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76001 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui res-
posta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-
ció amb la situació actual?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00224/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 76003 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 164 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del President de la Generalitat de Catalunya sobre la situació 

política i social que viu el país?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00225/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 76007 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeve-

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00226/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 76010 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels darrers esdeveniments 

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
protecció dels alumnes i els professors el curs 2020-2021
311-01838/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 70804 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Hoy hemos sabido que en Cataluña, el Govern de la Generalitat pretende iniciar 
el curso escolar en septiembre de 2020 sin las medidas de seguridad obligatorias 
tales como las mascarillas, test rápidos y la distancia de seguridad para los alumnos 
y profesores.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cómo piensa proteger sanitariamente el Departament d’Educació a los alum-

nos y profesores?
2. ¿Qué medidas tomará el Departament d’Educació en caso de que se produzca 

algún contagio y/o rebrote en los centros educativos?
3. ¿Qué medidas adoptará el Departament d’Educació para afrontar con seguri-

dad sanitaria el próximo curso escolar para los alumnos catalanes?

Palacio del Parlamento, 30 de junio de 2020
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
construcció de l’edifici de l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
311-01839/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 70805 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

La escuela Arrabassada de Tarragona lleva 14 años en barracones, estando pre-
visto la construcción del nuevo edificio para que entrara en funcionamiento este 
próximo curso. La situación creada por el Covid-19 ha retrasado de nuevo el proyec-
to, ya pospuesto por diferentes problemas en otras ocasiones.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿En qué situación se encuentran los trabajos para la construcción de este nue-

vo edificio?
2. ¿Para cuándo está previsto que entre en funcionamiento el edificio definitivo 

de la nueva escuela Arrabassada?
3. ¿Cuál ha sido el presupuesto inicial de este nuevo centro? ¿Se ha tenido que 

incrementar la partida económica debido a los distintos retrasos?

Palacio del Parlamento, 30 de junio de 2020
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de la 
imatge del vicepresident per mitjà de les campanyes de patrocini de 
continguts «Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa»
314-09131/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 darrers mesos la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya 
de continguts patrocinats pels diferents mitjans de comunicació sota els epígrafs, 
«Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa» per anar desgranar el seu programa 
de Govern. En aquestes notícies de branded content la imatge normalment escollida 
per il·lustrar la notíicia és la del vicepresident del Govern, Pere Aragonés, encara que 
siguin iniciatives d’altres consellers del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Estem pagant tots els catalans i catalanes la campanya de Pere Aragonés a la 
Presidència de la Generalitat?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de selecció 
dels continguts patrocinats per les campanyes «Activem Catalunya» i 
«Catalunya en Marxa»
314-09132/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 darrers mesos la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya 
de continguts patrocinats pels diferents mitjans de comunicació sota els epígrafs, 
«Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa» per anar desgranar el seu programa 
de Govern. En aquestes notícies de branded content la imatge normalment escollida 
per il·lustrar la notícia és la del vicepresident del Govern, Pere Aragonés, encara que 
siguin iniciatives d’altres consellers del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin criteri es fa servir per seleccionar el contingut de les notícies patroci-

nades?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de selecció 
de les fotografies que il·lustren les notícies patrocinades per les 
campanyes «Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa»
314-09133/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 darrers mesos la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya 
de continguts patrocinats pels diferents mitjans de comunicació sota els epígrafs, 
«Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa» per anar desgranar el seu programa 
de Govern. En aquestes notícies de branded content la imatge normalment escollida 
per il·lustrar la notícia és la del vicepresident del Govern, Pere Aragonés, encara que 
siguin iniciatives d’altres consellers del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin criteri es fa servir per seleccionar les fotografies de les notícies patroci-
nades?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el departament que 
supervisa els continguts patrocinats per les campanyes «Activem 
Catalunya» i «Catalunya en Marxa»
314-09134/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 darrers mesos la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya 
de continguts patrocinats pels diferents mitjans de comunicació sota els epígrafs, 
«Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa» per anar desgranar el seu programa 
de Govern. En aquestes notícies de branded content la imatge normalment escollida 
per il·lustrar la notícia és la del vicepresident del Govern, Pere Aragonés, encara que 
siguin iniciatives d’altres consellers del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin Departament de la Generalitat supervisa els continguts?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indicacions 
als mitjans de comunicació respecte a les fotografies que il·lustren 
les notícies patrocinades per les campanyes «Activem Catalunya» i 
«Catalunya en Marxa»
314-09135/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 darrers mesos la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya 
de continguts patrocinats pels diferents mitjans de comunicació sota els epígrafs, 
«Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa» per anar desgranar el seu programa 
de Govern. En aquestes notícies de branded content la imatge normalment escollida 
per il·lustrar la notícia és la del vicepresident del Govern, Pere Aragonés, encara que 
siguin iniciatives d’altres consellers del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– S’ha donat alguna indicació als mitjans de comunicació de quines són les foto-
grafies que han d’acompanyar aquestes notícies?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les 
campanyes de patrocini de continguts «Activem Catalunya» i 
«Catalunya en Marxa»
314-09136/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 darrers mesos la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya 
de continguts patrocinats pels diferents mitjans de comunicació sota els epígrafs, 
«Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa» per anar desgranar el seu programa 
de Govern. En aquestes notícies de branded content la imatge normalment escollida 
per il·lustrar la notícia és la del vicepresident del Govern, Pere Aragonés, encara que 
siguin iniciatives d’altres consellers del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin cost tenen aquestes campanyes de branded content?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si tots els membres 
del Govern tenen coneixement de les campanyes de patrocini de 
continguts «Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa»
314-09137/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 darrers mesos la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya 
de continguts patrocinats pels diferents mitjans de comunicació sota els epígrafs, 
«Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa» per anar desgranar el seu programa 
de Govern. En aquestes notícies de branded content la imatge normalment escollida 
per il·lustrar la notícia és la del vicepresident del Govern, Pere Aragonés, encara que 
siguin iniciatives d’altres consellers del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Tot el Govern català té coneixement d’aquesta campanya?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eventual promoció 
de la imatge del president de la Generalitat per mitjà d’una campanya 
de patrocini de continguts similar a les campanyes «Activem 
Catalunya» i «Catalunya en Marxa»
314-09138/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 darrers mesos la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya 
de continguts patrocinats pelsl diferents mitjans de comunicació sota els epígrafs, 
«Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa» per anar desgranar el seu programa 
de Govern. En aquestes notícies de branded content la imatge normalment escollida 
per il·lustrar la notícia és la del vicepresident del Govern, Pere Aragonés, encara que 
siguin iniciatives d’altres consellers del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Existeix una campanya similar amb el president de la Generalitat?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de 
departaments concrets per mitjà de les campanyes de patrocini de 
continguts «Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa»
314-09139/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 darrers mesos la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya 
de continguts patrocinats pels diferents mitjans de comunicació sota els epígrafs, 
«Activem Catalunya» i «Catalunya en Marxa» per anar desgranar el seu programa 
de Govern. En aquestes notícies de branded content la imatge normalment escollida 
per il·lustrar la notícia és la del vicepresident del Govern, Pere Aragonés, encara que 
siguin iniciatives d’altres consellers del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– És una campanya de promoció de l’acció de govern de la meitat del Govern?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el departament que 
impulsa i finança les campanyes de patrocini de continguts «Activem 
Catalunya» i «Catalunya en Marxa»
314-09140/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 darrers mesos la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya 
de continguts patrocinats el diferents mitjans de comunicació sota els epígrafs, «Ac-
tivem Catalunya» i «Catalunya en Marxa» per anar desgranar el seu programa de 
Govern. En aquestes notícies de branded content la imatge normalment escollida 
per il·lustrar la noticia és la del vicepresident del Govern, Pere Aragonés, encara que 
siguin iniciatives d’altres consellers del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin Departament de la Generalitat impulsa i finança aquestes campanyes?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de despesa 
en recerca i desenvolupament arran de l’autorització de destinar a la 
resposta a la Covid-19 part del Fons europeu de desenvolupament 
regional
314-09141/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 28 d’agost es va anunciar que Catalunya ha rebut l’autorització de la 
Comissió Europea per utilitzar 104,09 M€ dels Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional de la partida d’investigació a cobrir despeses relacionades a la resposta sa-
nitària de la crisi de la Covid-19. En total seran reorientats 174 M€ dels Feder, ja que 
també 70 M€ més d’aquests fons seran destinats a finançar temporalment a pimes.

Aquest fet pot comportar que es destinin 102,5 M€ menys a investigació i desen-
volupament a Catalunya amb finançament europeu, en un moment que la crisi sani-
tària i econòmica fa més necessari que mai un projecte de reconstrucció basat en el 
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canvi de model productiu apostant per la ciència i la investigació, on Catalunya pot 
esdevenir un dels referents a nivell europeu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– És cert que el Govern de la Generalitat deixarà de destinar 102,5 M€ dels Feder 

a Investigació i Desenvolupament?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de 
recerca i desenvolupament que deixaran de rebre finançament del 
Fons europeu de desenvolupament regional
314-09142/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 28 d’agost es va anunciar que Catalunya ha rebut l’autorització de la 
Comissió Europea per utilitzar 104,09 M€ dels Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional de la partida d’investigació a cobrir despeses relacionades a la resposta sa-
nitària de la crisi de la Covid-19. En total seran reorientats 174 M€ dels Feder, ja que 
també 70 M€ més d’aquests fons seran destinats a finançar temporalment a pimes.

Aquest fet pot comportar que es destinin 102,5 M€ menys a investigació i desen-
volupament a Catalunya amb finançament europeu, en un moment que la crisi sani-
tària i econòmica fa més necessari que mai un projecte de reconstrucció basat en el 
canvi de model productiu apostant per la ciència i la investigació, on Catalunya pot 
esdevenir un dels referents a nivell europeu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants projectes d’investigació i desenvolupament que tenien projectes finan-

çats per Feder es quedaran sense finançament? Quins són aquests projectes?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la informació als 
centres de recerca i ajuntaments que deixaran de rebre finançament 
del Fons europeu de desenvolupament regional per a projectes de 
recerca i desenvolupament
314-09143/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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

El passat 28 d’agost es va anunciar que Catalunya ha rebut l’autorització de la 
Comissió Europea per utilitzar 104,09 M€ dels Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional de la partida d’investigació a cobrir despeses relacionades a la resposta sa-
nitària de la crisi de la Covid-19. En total seran reorientats 174 M€ dels Feder, ja que 
també 70 M€ més d’aquests fons seran destinats a finançar temporalment a pimes.

Aquest fet pot comportar que es destinin 102,5 M€ menys a investigació i desen-
volupament a Catalunya amb finançament europeu, en un moment que la crisi sani-
tària i econòmica fa més necessari que mai un projecte de reconstrucció basat en el 
canvi de model productiu apostant per la ciència i la investigació, on Catalunya pot 
esdevenir un dels referents a nivell europeu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha posat en contacte la Generalitat amb els centres i ajuntaments que perdran 

aquests recursos? En cas que sigui així, quina ha estat la seva resposta?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
de recursos per als projectes de recerca i desenvolupament que 
deixaran de rebre finançament del Fons europeu de desenvolupament 
regional
314-09144/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 28 d’agost es va anunciar que Catalunya ha rebut l’autorització de la 
Comissió Europea per utilitzar 104,09 M€ dels Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional de la partida d’investigació a cobrir despeses relacionades a la resposta sa-
nitària de la crisi de la Covid-19. En total seran reorientats 174 M€ dels Feder, ja que 
també 70 M€ més d’aquests fons seran destinats a finançar temporalment a pimes.

Aquest fet pot comportar que es destinin 102,5 M€ menys a investigació i desen-
volupament a Catalunya amb finançament europeu, en un moment que la crisi sani-
tària i econòmica fa més necessari que mai un projecte de reconstrucció basat en el 
canvi de model productiu apostant per la ciència i la investigació, on Catalunya pot 
esdevenir un dels referents a nivell europeu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pot garantir la Generalitat que cap projecte d’investigació es quedarà sense 

aquesst recursos i haurà de reduir o tancar el seu projecte?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’impuls de la 
ciència, la recerca i el desenvolupament com a projectes estratègics 
en la reconstrucció econòmica i social
314-09145/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 28 d’agost es va anunciar que Catalunya ha rebut l’autorització de la 
Comissió Europea per utilitzar 104,09 M€ dels Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional de la partida d’investigació a cobrir despeses relacionades a la resposta sa-
nitària de la crisi de la Covid-19. En total seran reorientats 174 M€ dels Feder, ja que 
també 70 M€ més d’aquests fons seran destinats a finançar temporalment a pimes.

Aquest fet pot comportar que es destinin 102,5 M€ menys a investigació i desen-
volupament a Catalunya amb finançament europeu, en un moment que la crisi sani-
tària i econòmica fa més necessari que mai un projecte de reconstrucció basat en el 
canvi de model productiu apostant per la ciència i la investigació, on Catalunya pot 
esdevenir un dels referents a nivell europeu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera la Generalitat que la ciència, la investigació i el desenvolupament no 

són projectes estratègics en la reconstrucció econòmica i social? Què està fent per 
impulsar-los?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost total 
destinat a recerca
314-09146/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 28 d’agost es va anunciar que Catalunya ha rebut l’autorització de la 
Comissió Europea per utilitzar 104,09 M€ dels Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional de la partida d’investigació a cobrir despeses relacionades a la resposta sa-
nitària de la crisi de la Covid-19. En total seran reorientats 174 M€ dels Feder, ja que 
també 70 M€ més d’aquests fons seran destinats a finançar temporalment a pimes.

Aquest fet pot comportar que es destinin 102,5 M€ menys a investigació i desen-
volupament a Catalunya amb finançament europeu, en un moment que la crisi sani-
tària i econòmica fa més necessari que mai un projecte de reconstrucció basat en el 
canvi de model productiu apostant per la ciència i la investigació, on Catalunya pot 
esdevenir un dels referents a nivell europeu.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Està retallant la Generalitat el pressupost total, incorporant els recursos fina-

listes d’altres administracions destinats a recerca?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides que 
rebran finançament europeu arran de l’autorització de destinar a la 
resposta a la Covid-19 part del Fons europeu de desenvolupament 
regional
314-09147/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 28 d’agost es va anunciar que Catalunya ha rebut l’autorització de la 
Comissió Europea per utilitzar 104,09 M€ dels Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional de la partida d’investigació a cobrir despeses relacionades a la resposta sa-
nitària de la crisi de la Covid-19. En total seran reorientats 174 M€ dels Feder, ja que 
també 70 M€ més d’aquests fons seran destinats a finançar temporalment a pimes.

Aquest fet pot comportar que es destinin 102,5 M€ menys a investigació i desen-
volupament a Catalunya amb finançament europeu, en un moment que la crisi sani-
tària i econòmica fa més necessari que mai un projecte de reconstrucció basat en el 
canvi de model productiu apostant per la ciència i la investigació, on Catalunya pot 
esdevenir un dels referents a nivell europeu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– A què es destinaran exactament els 174 M€ dels Feder que la Comissió Euro-

pea ha autoritzat a reorientar en d’altres partides o projectes?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les petites i mitjanes 
empreses que rebran finançament europeu arran de l’autorització de 
destinar-hi part del Fons europeu de desenvolupament regional
314-09148/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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.

Fascicle segon
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El passat 28 d’agost es va anunciar que Catalunya ha rebut l’autorització de la 
Comissió Europea per utilitzar 104,09 M€ dels Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional de la partida d’investigació a cobrir despeses relacionades a la resposta sa-
nitària de la crisi de la Covid-19. En total seran reorientats 174 M€ dels Feder, ja que 
també 70 M€ més d’aquests fons seran destinats a finançar temporalment a pimes.

Aquest fet pot comportar que es destinin 102,5 M€ menys a investigació i desen-
volupament a Catalunya amb finançament europeu, en un moment que la crisi sani-
tària i econòmica fa més necessari que mai un projecte de reconstrucció basat en el 
canvi de model productiu apostant per la ciència i la investigació, on Catalunya pot 
esdevenir un dels referents a nivell europeu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins projectes seran finançats de pimes amb els 70 M€ habilitats a tal efecte? 

Què es feia abans amb aquests recursos?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments 
que han participat en la decisió de destinar part del Fons europeu 
de desenvolupament regional a la resposta a la Covid-19 i a finançar 
temporalment petites i mitjanes empreses, en detriment dels 
projectes de recerca i desenvolupament
314-09149/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 28 d’agost es va anunciar que Catalunya ha rebut l’autorització de la 
Comissió Europea per utilitzar 104,09 M€ dels Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional de la partida d’investigació a cobrir despeses relacionades a la resposta sa-
nitària de la crisi de la Covid-19. En total seran reorientats 174 M€ dels Feder, ja que 
també 70 M€ més d’aquests fons seran destinats a finançar temporalment a pimes.

Aquest fet pot comportar que es destinin 102,5 M€ menys a investigació i desen-
volupament a Catalunya amb finançament europeu, en un moment que la crisi sani-
tària i econòmica fa més necessari que mai un projecte de reconstrucció basat en el 
canvi de model productiu apostant per la ciència i la investigació, on Catalunya pot 
esdevenir un dels referents a nivell europeu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha pres aquesta decisió de comú acord amb el Departament d’Empresa i Uni-

versitats i altres departaments afectats? Ha estat una decisió unilateral del Departa-
ment d’Economia?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió de la 
consellera d’Empresa i Universitats respecte a la decisió de destinar 
part del Fons europeu de desenvolupament regional a la resposta a 
la Covid-19 i a finançar temporalment petites i mitjanes empreses, en 
detriment dels projectes de recerca i desenvolupament
314-09150/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 75784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 28 d’agost es va anunciar que Catalunya ha rebut l’autorització de la 
Comissió Europea per utilitzar 104,09 M€ dels Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional de la partida d’investigació a cobrir despeses relacionades a la resposta sa-
nitària de la crisi de la Covid-19. En total seran reorientats 174 M€ dels Feder, ja que 
també 70 M€ més d’aquests fons seran destinats a finançar temporalment a pimes.

Aquest fet pot comportar que es destinin 102,5 M€ menys a investigació i desen-
volupament a Catalunya amb finançament europeu, en un moment que la crisi sani-
tària i econòmica fa més necessari que mai un projecte de reconstrucció basat en el 
canvi de model productiu apostant per la ciència i la investigació, on Catalunya pot 
esdevenir un dels referents a nivell europeu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina es la valoració que la consellera d’Empresa i Universitats d’aquesta de-

cisió?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla que té per al 
consultori local de Caldes d’Estrac (Maresme)
314-09151/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Alícia Romero Llano, diputada 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.

El consultori local de Caldes d’Estrac es va tancar el passat 28 de juliol i fins al 
moment no hi ha hagut cap avís de reobertura del mateix. El passat 14 d’agost veïns 
i veïnes del municipi varen registrar una carta al CatSalut per demanar la reobertura 
del consultori. Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

– Quin pla té el Govern en relació al consultori locals de Caldes d’Estrac?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa a 
la reobertura del consultori local de Caldes d’Estrac (Maresme)
314-09152/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Alícia Romero Llano, diputada 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.

El consultori local de Caldes d’Estrac es va tancar el passat 28 de juliol i fins al 
moment no hi ha hagut cap avís de reobertura del mateix. El passat 14 d’agost veïns 
i veïnes del municipi varen registrar una carta al CatSalut per demanar la reobertura 
del consultori. Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern obrir el consultori local de Caldes d’Estrac en els propers 
dies? Si la resposta és afirmativa, exactament quin dia s’obrirà? Si la resposta és ne-
gativa, quin és el motiu per la no reobertura?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta a la 
petició dels veïns de Caldes d’Estrac (Maresme) amb relació a la 
reobertura del consultori local
314-09153/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Alícia Romero Llano, diputada 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.

El consultori local de Caldes d’Estrac es va tancar el passat 28 de juliol i fins al 
moment no hi ha hagut cap avís de reobertura del mateix. El passat 14 d’agost veïns 
i veïnes del municipi varen registrar una carta al CatSalut per demanar la reobertura 
del consultori. Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

– Ha donat resposta el Departament de Salut a la petició registrada el passat 14 
d’agost pels veïns i veïnes de Caldes d’Estrac en relació a la reobertura del consulto-
ri local del municipi? Té intenció de contestar? I en quina direcció?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les persones amb 
número d’identificació d’estrangers poden obtenir el certificat digital 
idCAT
314-09154/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 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: 
– Tenint en compte que una de les caselles del formulari per obtenir l’idCAT de-

mana la data de caducitat del document d’identitat i que molts Números d’Identitat 
d’Estrangers (NIE) no en tenen, pot una persona amb NIE obtenir aquest certificat 
digital? En cas negatiu, és conscient el Govern de la situació de vulnerabilitat que 
se’n deriva?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir que les persones amb número d’identificació d’estrangers 
puguin obtenir el certificat digital idCAT
314-09155/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 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.

Per obtenir l’idCAT una de les caselles del formulari demana la data de caduci-
tat del document d’identitat, però molts Números d’Identitat d’Estrangers (NIE) no 
en tenen. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té prevista el Govern alguna solució a aquesta situació? Quina? Quin calendari 

té previst el Govern per adaptar-ho?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en la 
signatura del contracte programa entre la Generalitat i la Universitat 
de Vic
314-09156/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada 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.

La Universitat de Vic és una universitat privada que manté una relació amb la 
Generalitat a través d’un contracte programa que permet finançar el funcionament 
ordinari de la universitat, les inversions i el compliment d’uns objectius vinculats a 
la docència, la recerca i la gestió.

El darrer contracte programa es va aprovar per al període comprès entre els anys 
2015-18 i enguany la Universitat de Vic i la Generalitat encara no ha signat el cor-
responent al període actual. Cal tenir en compte la importància d’aquest contracte 
programa per la Universitat de Vic-Central de Catalunya, sobretot en aquests mo-
ments on les universitats pateixen especialment les conseqüències de la pandèmia 
del coronavirus.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu o motius que estan retardant la signatura del nou contracte 

programa entre la Generalitat i la Universitat de Vic?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Alícia Romero Llano, Marta Moreta Rovira, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’aprovació 
del contracte programa entre la Generalitat i la Universitat de Vic
314-09157/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada 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.

La Universitat de Vic és una universitat privada que manté una relació amb la 
Generalitat a través d’un contracte programa que permet finançar el funcionament 
ordinari de la universitat, les inversions i el compliment d’uns objectius vinculats a 
la docència, la recerca i la gestió.

El darrer contracte programa es va aprovar per al període comprès entre els anys 
2015-18 i enguany la Universitat de Vic i la Generalitat encara no ha signat el cor-
responent al període actual. Cal tenir en compte la importància d’aquest contracte 
programa per la Universitat de Vic-Central de Catalunya, sobretot en aquests mo-



BOPC 677
14 de setembre de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 35 

ments on les universitats pateixen especialment les conseqüències de la pandèmia 
del coronavirus.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament d’Empresa i Coneixement aprovar el contracte pro-

grama en les properes setmanes? Si la resposta és positiva, quan està prevista la seva 
aprovació? Si la resposta és negativa, per quin motiu encara no s’aprova?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Alícia Romero Llano, Marta Moreta Rovira, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del 
finançament proposat per al nou contracte programa entre la 
Generalitat i la Universitat de Vic
314-09158/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada 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.

La Universitat de Vic és una universitat privada que manté una relació amb la 
Generalitat a través d’un contracte programa que permet finançar el funcionament 
ordinari de la universitat, les inversions i el compliment d’uns objectius vinculats a 
la docència, la recerca i la gestió.

El darrer contracte programa es va aprovar per al període comprès entre els anys 
2015-18 i enguany la Universitat de Vic i la Generalitat encara no ha signat el cor-
responent al període actual. Cal tenir en compte la importància d’aquest contracte 
programa per la Universitat de Vic-Central de Catalunya, sobretot en aquests mo-
ments on les universitats pateixen especialment les conseqüències de la pandèmia 
del coronavirus.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin finançament concret es proposa per aquest proper període?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Alícia Romero Llano, Marta Moreta Rovira, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació de 
l’import del finançament del contracte programa entre la Generalitat i 
la Universitat de Vic
314-09159/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
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163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

La Universitat de Vic és una universitat privada que manté una relació amb la 
Generalitat a través d’un contracte programa que permet finançar el funcionament 
ordinari de la universitat, les inversions i el compliment d’uns objectius vinculats a 
la docència, la recerca i la gestió.

El darrer contracte programa es va aprovar per al període comprès entre els anys 
2015-18 i enguany la Universitat de Vic i la Generalitat encara no ha signat el cor-
responent al període actual. Cal tenir en compte la importància d’aquest contracte 
programa per la Universitat de Vic-Central de Catalunya, sobretot en aquests mo-
ments on les universitats pateixen especialment les conseqüències de la pandèmia 
del coronavirus.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– En relació a l’anterior període 2015-18, quina és la diferència de finançament?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Alícia Romero Llano, Marta Moreta Rovira, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del 
contracte programa entre la Generalitat i la Universitat de Vic amb 
relació a la docència i la recerca
314-09160/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada 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.

La Universitat de Vic és una universitat privada que manté una relació amb la 
Generalitat a través d’un contracte programa que permet finançar el funcionament 
ordinari de la universitat, les inversions i el compliment d’uns objectius vinculats a 
la docència, la recerca i la gestió.

El darrer contracte programa es va aprovar per al període comprès entre els anys 
2015-18 i enguany la Universitat de Vic i la Generalitat encara no ha signat el cor-
responent al període actual. Cal tenir en compte la importància d’aquest contracte 
programa per la Universitat de Vic-Central de Catalunya, sobretot en aquests mo-
ments on les universitats pateixen especialment les conseqüències de la pandèmia 
del coronavirus.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quins nous objectius estableix aquest nou contracte programa en relació a la 

docència i la recerca?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Alícia Romero Llano, Marta Moreta Rovira, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de 
l’estudi de mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09161/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari 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.

El 7 d’agost el Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar el procediment 
per licitar un estudi sobre la distribució de la mobilitat a la comarca del Maresme 
amb l’alliberament del peatge de la C-32, el més antic de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el propòsit i els objectius de l’estudi que ha licitat el Departament de 

Territori i Sostenibilitat en relació a la mobilitat a la C-32 al seu pas pel Maresme?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa 
adjudicatària de l’estudi de mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09162/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari 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.

El 7 d’agost el Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar el procediment 
per licitar un estudi sobre la distribució de la mobilitat a la comarca del Maresme 
amb l’alliberament del peatge de la C-32, el més antic de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A quina empresa s’ha adjudicat l’estudi?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici de 
l’estudi de mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09163/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari 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.

El 7 d’agost el Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar el procediment 
per licitar un estudi sobre la distribució de la mobilitat a la comarca del Maresme 
amb l’alliberament del peatge de la C-32, el més antic de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan s’iniciarà l’estudi?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de 
finalització de l’estudi de mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09164/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari 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.

El 7 d’agost el Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar el procediment 
per licitar un estudi sobre la distribució de la mobilitat a la comarca del Maresme 
amb l’alliberament del peatge de la C-32, el més antic de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el termini previst per a la seva finalització?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació de 
l’estudi de mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme als ajuntaments i 
altres agents de la comarca
314-09165/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari 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.

El 7 d’agost el Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar el procediment 
per licitar un estudi sobre la distribució de la mobilitat a la comarca del Maresme 
amb l’alliberament del peatge de la C-32, el més antic de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Tenen previst realitzar trobades amb ajuntaments de la comarca i altres agents 

del territori per presentar l’estudi i els seus resultats?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’estudi de 
mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme contindrà propostes de futur
314-09166/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari 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.

El 7 d’agost el Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar el procediment 
per licitar un estudi sobre la distribució de la mobilitat a la comarca del Maresme 
amb l’alliberament del peatge de la C32, el més antic de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– L’estudi presentarà diverses propostes de futur per a la mobilitat de la comarca?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cerca d’un acord 
per a definir la mobilitat al Maresme i l’alliberament del peatge de la 
C-32 a partir de l’agost del 2021
314-09167/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari 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.

El 7 d’agost el Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar el procediment 
per licitar un estudi sobre la distribució de la mobilitat a la comarca del Maresme 
amb l’alliberament del peatge de la C-32, el més antic de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– De quina manera el Govern de la Generalitat prendrà una decisió en relació a 

la mobilitat de la comarca a partir de l’agost del 2021? Ho farà conjuntament amb 
ajuntaments i entitats del territori? El seu objectiu és cercar un acord? Té previst ini-
ciar un procés per cercar aquest acord tan important per a la comarca? Si la resposta 
és positiva, quan i com ho farà?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació i la 
posada en funcionament de les tres plantes noves de la Residència 
de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona
314-09168/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 75832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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: 
1. Té el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies data prevista per al co-

mençament de l’adequació per a la seva posada en funcionament de les tres plantes 
noves de la Residència de la Mercè de Tarragona?

2. En cas de resposta afirmativa, quina és la data?
3. En cas de resposta negativa, per què no s’ha posat data per a aquesta adequa-

ció tan necessària, ja que la partida per la seva adequació es va aprovar als pressu-
postos per al 2020?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en 
què el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència va tenir coneixement d’un possible cas d’assetjament 
laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09169/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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: 
– En quina data va ser coneixedor el Departament d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència de l’existència d’un cas d’assetjament laboral a la De-
legació de la Generalitat a Suïssa, del que n’és presumptament responsable el Sr. Ma-
nuel Manonelles, qui n’havia estat el delegat?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’òrgan 
del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència que va rebre informació relativa a un possible cas 
d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09170/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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 òrgan del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-

parència va ser receptor d’informació relativa a l’existència d’un cas d’assetjament 
laboral a la Delegació de la Generalitat a Suïssa, del que n’és presumptament res-
ponsable el Sr. Manuel Manonelles, qui n’havia estat el delegat?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què el 
Departament de la Presidència va tenir coneixement d’un possible 
cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09171/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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: 
– En quina data va ser coneixedor el Departament de la Presidència de l’exis-

tència d’un cas d’assetjament laboral a la Delegació de la Generalitat a Suïssa, del 
que n’és presumptament responsable el Sr. Manuel Manonelles, qui n’havia estat el 
delegat?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’òrgan del 
Departament de la Presidència que va rebre informació relativa a un 
possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09172/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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 òrgan del Departament de la Presidència va ser receptor d’informació 

relativa a l’existència d’un cas d’assetjament laboral a la Delegació de la Generali-
tat a Suïssa, del que n’és presumptament responsable el Sr. Manuel Manonelles, qui 
n’havia estat el delegat?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació dels 
protocols corresponents arran d’un possible cas d’assetjament 
laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09173/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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: 
– Es van activar els protocols contra l’assetjament laboral en conèixer-se l’exis-

tència d’un cas d’assetjament laboral a la Delegació de la Generalitat a Suïssa, del 
que n’és presumptament responsable el Sr. Manuel Manonelles, qui n’havia estat el 
delegat? En cas negatiu, per quines raons? En cas afirmatiu, en quina data es van 
activar i quin òrgan ho va fer? Quines mesures es van adoptar com a conseqüència 
de l’activació del protocol contra l’assetjament laboral, en quines dates, i quin efecte 
conclouen que van produir? Quin òrgan era responsable de l’activació dels esmen-
tats protocols?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va informar els 
treballadors de la Delegació del Govern a Suïssa de l’existència d’un 
possible cas d’assetjament laboral
314-09174/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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: 
– Es va donar trasllat des del Departament d’Acció Exterior, Relacions Instituci-

onals i Transparència o bé des del Departament de la Presidència, a la representació 
dels treballadors, de l’existència d’un cas de assetjament laboral a la Delegació de 
la Generalitat a Suïssa, del que n’és presumptament responsable el Sr. Manuel Ma-
nonelles, qui n’havia estat el delegat? En cas negatiu, per què? En cas afirmatiu, en 
quina data, per quin mitjà, i amb quins efectes des del punt de vista de facilitar la 
participació de la representació dels treballadors en la defensa dels interessos de les 
víctimes i del conjunt dels empleats públics?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què la 
Direcció General de Funció Pública va iniciar la investigació d’un 
possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09175/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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: 
– En quina data la Direcció General de Funció Pública va iniciar la seva inves-

tigació dels cas d’assetjament laboral a la Delegació de la Generalitat a Suïssa, del 
que n’és presumptament responsable el Sr. Manuel Manonelles, qui n’havia estat el 
delegat?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que pot 
haver durat un cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a 
Suïssa
314-09176/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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: 
– Entre quina i data i quina data, encara que sigui aproximadament, estima el 

Govern que es va estendre la durada del cas d’assetjament laboral a la Delegació de 
la Generalitat a Suïssa, del que n’és presumptament responsable el Sr. Manuel Ma-
nonelles, qui n’havia estat el delegat?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que poden haver estat víctimes d’assetjament laboral a la 
Delegació del Govern a Suïssa
314-09177/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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: 
– Quantes persones estima el Govern que poden haver estat víctimes del cas 

d’assetjament laboral a la Delegació de la Generalitat a Suïssa, del que n’és pre-
sumptament responsable el Sr. Manuel Manonelles, qui n’havia estat el delegat?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet cap 
avaluació de riscos psicosocials a les delegacions del Govern a 
l’exterior del 2011 ençà
314-09178/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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: 
– S’ha dut a terme en els darrers 10 anys alguna avaluació de riscos psicosocials 

a les delegacions de la Generalitat a l’exterior? En cas negatiu, per quines raons no 
s’ha dut a terme? En cas afirmatiu, en quines dates s’han dut a terme avaluacions 
dels riscos psicosocials i quines han estat les conclusions i recomanacions de cada 
avaluació?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realització 
d’avaluacions de riscos psicosocials a les delegacions del Govern a 
l’exterior
314-09179/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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: 
– Té previst el Govern incloure l’avaluació dels riscos psicosocials a les delega-

cions de la Generalitat a l’exterior entre les mesures preventives a adoptar per evitar 
casos d’assetjament laboral? En quina data té previst implementar-ho?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament 
com a assessor del Departament de la Presidència del presumpte 
responsable d’un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació 
del Govern a Suïssa
314-09180/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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: 
– Per quines raons, conegut un cas d’assetjament laboral a la Delegació de la 

Generalitat a Suïssa, del qual n’és presumptament responsable el Sr. Manuel Ma-
nonelles, qui n’havia estat el delegat, se’l nomena com assessor al Departament de 
Presidència?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Alfred Bosch 
va tenir coneixement com a conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència d’un possible cas d’assetjament laboral 
a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09181/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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 coneixement va tenir l’aleshores conseller d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, Sr. Alfred Bosch, dels fets ocorreguts a la Delegació 
del Govern de la Generalitat a Suïssa, i en quina data? Quines mesures va adoptar 
al respecte i en quines dates?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va informar Marta 
Rovira de l’existència d’un possible cas d’assetjament laboral a la 
Delegació del Govern a Suïssa
314-09182/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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: 
– És cert que es va informar a la Sra. Marta Rovira, dirigent d’ERC sense cap 

responsabilitat institucional actual a la Generalitat de Catalunya, de l’existència d’un 
cas d’assetjament laboral a la Delegació de la Generalitat a Suïssa, del que n’és pre-
sumptament responsable el Sr. Manuel Manonelles, qui n’havia estat el delegat? En 
cas afirmatiu, en quina data i per quines raons? Ha realitzat la Sra. Marta Rovi-
ra, dirigent d’ERC sense cap responsabilitat institucional actual a la Generalitat de 
Catalunya, cap gestió o actuació d’incidència política relativa al cas d’assetjament 
laboral a la Delegació de la Generalitat a Suïssa, del que n’és presumptament res-
ponsable el Sr. Manuel Manonelles, qui n’havia estat el delegat? En cas afirmatiu, 
quines gestions o actuacions ha dut a terme, amb interlocució amb quins òrgans de 
la Generalitat, en quines dates i amb quins resultats?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
amb relació a un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació 
del Govern a Suïssa
314-09183/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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 coneixement ha tingut l’actual conseller d’Acció Exterior, Relacions Ins-

titucionals i Transparència, Sr. Bernat Solé, dels fets ocorreguts a la Delegació del 
Govern de la Generalitat a Suïssa, i en quina data? Quines mesures ha adoptat i en 
quines dates? S’han adoptat mesures de suport i acompanyament a les víctimes? En 
cas afirmatiu, quines mesures i en quines dates? En cas negatiu, per què no s’han 
adoptat mesures d’acompanyament a les víctimes? En el moment del nomenament 
del Sr. Manuel Manonelles com a assessor al Departament de Presidència, era co-
neixedor el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de 
l’existència d’un cas d’assetjament laboral a la Delegació de la Generalitat a Suïssa, 
del que n’és presumptament responsable el Sr. Manuel Manonelles, qui n’havia estat 
el delegat?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment 
de la consellera de la Presidència amb relació a un possible cas 
d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09184/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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 coneixement ha tingut la consellera de Presidència, Sra. Meritxell Budó, 

dels fets ocorreguts a la Delegació del Govern de la Generalitat a Suïssa, i en quina 
data? Quines mesures ha adoptat i en quines dates? En el moment del nomenament 
del Sr. Manuel Manonelles com a assessor al Departament de Presidència, era co-
neixedora la consellera de Presidència de l’existència d’un cas d’assetjament laboral 
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a la Delegació de la Generalitat a Suïssa, del que n’és presumptament responsable el 
Sr. Manuel Manonelles, qui n’havia estat el delegat?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment 
del president de la Generalitat amb relació a un possible cas 
d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
314-09185/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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 coneixement ha tingut el president de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra, 

dels fets ocorreguts a la Delegació del Govern de la Generalitat a Suïssa, i en quina 
data? Quines mesures ha adoptat i en quines dates? En el moment del nomenament 
del Sr. Manuel Manonelles com a assessor al Departament de Presidència, era co-
neixedor el president de la Generalitat de l’existència d’un cas d’assetjament laboral 
a la Delegació de la Generalitat a Suïssa, del que n’és presumptament responsable el 
Sr. Manuel Manonelles, qui n’havia estat el delegat?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment 
del president de la Generalitat amb relació al nomenament com 
a assessor del Departament de la Presidència del presumpte 
responsable d’un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació 
del Govern a Suïssa
314-09186/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari 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: 
– La relació d’amistat entre el president de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra, 

i el Sr. Manuel Manonelles, de la que informen diversos mitjans de comunicació, 
ha influït d’alguna manera en el nomenament del Sr. Manonelles com a assessor al 
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Departament de Presidència, malgrat que és la persona presumptament responsable 
d’un cas d’assetjament laboral a la Delegació de la Generalitat a Suïssa?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció 
primària del Maresme que fan proves PCR de Covid-19
314-09187/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Alícia Romero Llano, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres d’atenció primària del Maresme estan realitzant proves PCR a 

pacients amb símptomes de Covid-19 i persones asimptomàtiques?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els centres 
d’atenció primària del Maresme fan proves PCR de Covid-19 a 
persones asimptomàtiques
314-09188/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Alícia Romero Llano, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Els centres d’atenció primària del Maresme estan realitzant proves PCR a per-

sones asimptomàtiques? En cas negatiu, per quin motiu no es realitzen aquestes pro-
ves? A quin centre es deriven?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els centres 
d’atenció primària del Maresme deriven la realització de proves PCR 
de Covid-19 al CAP Ronda Prim de Mataró
314-09189/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Alícia Romero Llano, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Els centres d’atenció primària del Maresme estan derivant la realització de 

proves PCR de persones amb símptomes i persones asimptomàtiques al CAP Ron-
da Prim de Mataró? En cas afirmatiu, per quin motiu? Té en compte el Govern les 
aglomeracions que es poden ocasionar en aquest centre?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva política 
animalista i sobre les negociacions amb la Federació de Caçadors de 
Catalunya
314-09190/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 75868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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: 
El passat 4 d’agost l’entitat FAADA anunciava en la seva pàgina web que la Ge-

neralitat de Catalunya, concretament la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, esta-
va negociant amb la Federació de Caçadors de Catalunya un seguit de concessions 
a aquest col·lectiu que rebaixarien clarament el benestar i els drets que els gossos de 
caça han aconseguit en els darrers temps. Entre les concessions que informa FAADA  
es preveuen: 1) permetre que els caçadors tinguin fins a 20 gossos de més de 8 mesos 
i un número limitat de gossos menors de 7 mesos; 2) la no obligatorietat d’inscriure 
els animals en el registre de nuclis zoològics i dificultar les tasques de supervisió i 
inspecció de l’Administració en temes de benestar animal; 3) amputació d’orelles i 
cues; 4) que els gossos perillosos no portin morrió durant les batudes de caça. Des de 
l’entitat animalista es considera que la Generalitat provoca un deteriorament fort de 
les condicions i el benestar animal i que no soluciona el principal problema dels gos-
sos a Catalunya que és l’abandonament massiu d’aquests animals. Algunes d’aquestes 
concessions són contràries a les lleis actuals en aquesta matèria.

El nostre grup parlamentari dona la raó a l’entitat i considera que aquestes pos-
sibles concessions són un retrocés clar i contundent en el benestar animal i en els 
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drets dels gossos. Aquestes concessions no protegirien més els animals sinó que em-
pitjoraria les seves condicions.

Per aquest motiu el nostre grup parlamentari vol saber
– Quines són les concessions que la Conselleria de Territori i Sostenibilitat farà 

a la Federació de Caçadors de Catalunya?
– Vulneren aquestes concessions el marc legislatiu destinat a protegir el benestar 

i els drets dels animals a Catalunya?
– Quin és el pla d’actuació que té la Conselleria de Territori i Sostenibilitat per 

aturar la sobrepoblació de gossos?
– Quin és el pla d’actuació que té la Conselleria de Territori i Sostenibilitat per 

combatre el maltractament animal?
– Quin és el pla d’actuació que té la Conselleria de Territori i Sostenibilitat pel 

control dels gossos dedicats a la caça?
– Quina responsabilitat té el conseller Sr. Damià Calvet en aquestes negocia-

cions?
– Quina és la política animalista de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades en l’àmbit de l’educació en resposta a l’impacte de la 
Covid-19
314-09191/12

FORMULACIÓ: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 75873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant 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 han estat els mecanismes de coordinació, diàleg i consens amb la co-

munitat educativa? Quines han estat les propostes de la comunitat educativa que el 
Departaments ha assumit com a pròpies?

– Quines son les modificacions pressupostàries realitzades pel Govern que in-
crementen la despesa en educació? Quines quantitats, de quines partides surten i a 
quines partides i programes es destinen?

– Com s’han incrementat els recursos destinats a l’educació inclusiva i especial? 
Quin suport han rebut les famílies que han hagut de tenir una persona amb neces-
sitats especials a casa durant aquests mesos? Quina és la previsió en aquest àmbit?

– Com es garantirà la conciliació familiar i laboral de les persones tutores que 
hauran de tenir cura dels infants a casa, per tal que no perdin els seus drets laborals 
i econòmics?

– Quina és la previsió d’increment de personal als centres? Quina és la previsió 
d’increment de personal educatiu especialista, complementari i auxiliar (pedago-
gues, psicòlogues, educadores socials, integradores socials, monitores, infermeres)?

– Com es garantiran els espais adequats per a l’activitat escolar amb plenes ga-
ranties sanitàries?
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– Com ha previst el Departament la garantia d’un àpat diari per a tot l’alumnat?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció prestada 
als usuaris dels centres de salut mental i les mesures de suport a 
l’atenció primària en aquest àmbit arran de la Covid-19
314-09192/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, JUNTAMENT AMB 

DOS ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 75884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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.

Referente a los Centros de Salud Mental de Cataluña, 
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué medidas se han aplicado en cada uno de los Centros de Salud Mental de 

Cataluña y qué programas de soporte a la primaria, para hacer frente a las necesi-
dades de los usuarios derivadas de la pandemia por el Covid-19, teniendo en cuenta 
las medidas de seguridad y protección obligatorias?

Palacio del Parlamento, 3 de septiembre de 2020 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín Eusebio Barra López, Jorge Soler 

González, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pisos propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats 
il·legalment a la província de Lleida del 2016 ençà
314-09193/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 75889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, 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: 
– ¿Cuál es el número de pisos propiedad de l’Agència de l’Habitatge de Cata-

lunya que se encuentran ocupados ilegalmente en la provincia de Lleida durante 
los cinco últimos años? Desglosado por municipios, y por situación actual según se 
haya o no iniciado procedimientos judiciales para recuperación de la posesión de 
los mismos.

Palacio del Parlamento, 3 de septiembre de 2020 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pisos propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats 
il·legalment a la província de Tarragona del 2016 ençà
314-09194/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 75890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, 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: 
– ¿Cuál es el número de pisos propiedad de l’Agència de l’Habitatge de Catalun-

ya que se encuentran ocupados ilegalmente en la provincia de Tarragona durante 
los cinco últimos años? Desglosado por municipios, y por situación actual según se 
haya o no iniciado procedimientos judiciales para recuperación de la posesión de 
los mismos.

Palacio del Parlamento, 3 de septiembre de 2020 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pisos propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats 
il·legalment a la província de Girona del 2016 ençà
314-09195/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 75891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, 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: 
– ¿Cuál es el número de pisos propiedad de l’Agència de l’Habitatge de Cata-

lunya que se encuentran ocupados ilegalmente en la provincia de Girona durante 
los cinco últimos años? Desglosado por municipios, y por situación actual según se 
haya o no iniciado procedimientos judiciales para recuperación de la posesión de 
los mismos.

Palacio del Parlamento, 3 de septiembre de 2020 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs



BOPC 677
14 de setembre de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 55 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pisos propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats 
il·legalment a la província de Barcelona del 2016 ençà
314-09196/12
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A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, 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: 
1. ¿Cuál es el número de pisos propiedad de l’Agència de l’Habitatge de Cata-

lunya que se encuentran ocupados ilegalmente en la provincia de Barcelona durante 
los cinco últimos años? Desglosado por municipios, y por situación actual según se 
haya o no iniciado procedimientos judiciales para recuperación de la posesión de 
los mismos.

Palacio del Parlamento, 1 de septiembre de 2020 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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