
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
mort per la Covid-19 en residències per a gent gran de la província de Girona
314-08033/12
Resposta del Govern 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de facilitar als municipis 
l’adaptació dels espais públics després de la crisi sanitària de la Covid-19
314-08079/12
Resposta del Govern 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment de l’adopció pels ajunta-
ments d’un criteri unificat de neteja i manteniment de l’espai públic
314-08080/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control esta-
blerts pel Departament d’Economia i Hisenda per a la presentació dels comptes 
anuals de les entitats subjectes a la seva intervenció
314-08305/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions amb les 
juntes de directors dels centres escolars durant el confinament
314-08318/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a convocar el 
Consell de Governs Locals
314-08363/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de més recursos als 
ajuntaments del Vallès Oriental
314-08370/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oportunitat d’impulsar la reforma 
curricular de la formació professional en plena emergència educativa per la Covid-19
314-08371/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retirament del projecte de reforma 
curricular de la formació professional per al curs 2020-2021 per manca de consens
314-08372/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a resoldre la 
convocatòria d’ajuts del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2020-2024
314-08392/12
Resposta del Govern 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb Rubí (Vallès 
Occidental) amb relació a les escoles bressol durant la pandèmia de la Covid-19
314-08515/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que realitza la Conse-
lleria d’Economia per tal de decidir si cal reprogramar o no recursos del Fons Feder 
2014-20 derivant-los a finançar despeses generades per la Covid-19
314-08594/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conselleries amb les que es 
posa en contacte la Conselleria d’Economia amb relació a la reprogramació de re-
cursos del Fons FEDER 2014-20
314-08595/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments amb què debat la 
possibilitat de reprogramar els recursos no assignats del Fons Feder per a finançar 
les despeses generades per la Covid-19
314-08596/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què va decidir repro-
gramar tots els recursos no assignats del Fons Feder per a finançar les despeses 
generades per la Covid-19
314-08597/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la comunicació 
oficial als departaments de la reassignació de recursos per a finançar les despe-
ses generades per la Covid-19 es fa posteriorment a la data màxima per a comu-
nicar-ho a l’Estat
314-08598/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera correcte el procedi-
ment seguit amb relació a la reassignació dels recursos del Fons Feder
314-08599/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que corren algunes infraes-
tructures estratègiques per la pèrdua de recursos per la reassignació dels recursos 
del Fons Feder
314-08600/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que corren determinades 
infraestructures per la reassignació dels recursos del Fons Feder
314-08601/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rectificació perquè els recursos 
del Fons Feder s’assignin als projectes previstos inicialment
314-08602/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retallada en recerca que repre-
senta la reassignació dels recursos del Fons Feder
314-08603/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació als ajuntaments de 
la pèrdua dels recursos del Fons Feder
314-08604/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives previstes per a 
compensar els projectes que han perdut els municipis per la reassignació dels re-
cursos del Fons Feder
314-08605/12
Resposta del Govern 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el director gene-
ral de Promoció Econòmica, Competència i Regulació insisteix que la reassignació 
dels recursos del Fons Feder és obligatòria si l’Estat estableix que és potestatiu de 
les comunitats autònomes
314-08606/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’opacitat del Departa-
ment d’Economia i Hisenda amb la resta de departaments afectats per la reassig-
nació dels recursos del Fons Feder
314-08607/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no ha sol·licitat 
la convocatòria del Comitè de Seguiment del Programa Operatiu del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional de Catalunya 2014-2020 per a reorientar la destina-
ció de part d’aquest fons
314-08610/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no va comu-
nicar als ajuntaments el canvi de destinació de part del Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional no assignat
314-08611/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries afectades pel 
canvi de destinació de part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i la 
continuïtat dels projectes suspesos
314-08612/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de recursos el 2020 
per a fer efectives les convocatòries i els projectes relatius al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional anul·lats
314-08613/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un diàleg amb els 
ajuntaments afectats per la suspensió de les activitats relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional
314-08614/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens entre els departaments 
pel que fa a la destinació de la part del Fons Europeu de Desenvolupament Regio-
nal no assignat ni executat
314-08615/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis afectats per la reas-
signació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
314-08642/12
Resposta del Govern 27

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre els minuts dedicats a temes científics en els mitjans de 
la Corporació els darrers dotze mesos
316-00058/12
Resposta del president del Consell de Govern 28
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nou pla director 
d’ampliació de la zona industrial compresa entre Valls, Alió, el Pla de Santa Maria i 
Vila-rodona, a l’Alt Camp
311-01842/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 30

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ubicació dels nous hospitals sa-
tèl·lit destinats a reforçar la resposta sanitària a la Covid-19
314-09197/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de construir hospitals 
satèl·lit per a reforçar la resposta sanitària a la Covid-19
314-09198/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usos futurs dels hospitals sa-
tèl·lit construïts per a reforçar la resposta sanitària a la Covid-19
314-09199/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seguretat del sistema informàtic 
de l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-09200/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes afectats per un atac 
informàtic a l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-09201/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació dels sistemes afectats 
per un atac informàtic a l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-09202/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si un atac informàtic patit per 
l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), ha afectat pacients
314-09203/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si un atac informàtic patit per l’Hos-
pital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), ha afectat dades confi-
dencials de pacients i de professionals
314-09204/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substitució temporal dels siste-
mes afectats per un atac informàtic a l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí 
(Baix Llobregat)
314-09205/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre l’empresa Embuti-
dos Solà i el brot de salmonel·losi que s’ha produït a França
314-09206/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals sanitaris 
contractats per a reforçar l’atenció primària durant l’estiu i la tardor
314-09207/12
Formulació: Jorge Soler González, juntament amb un altre diputat del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a aten-
dre les necessitats del CAP Bonavista - La Canonja
314-09208/12
Formulació: Jorge Soler González, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament dels Premis Laya 
de l’Oficina de Drets Civils i Polítics del Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda
314-09209/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la credibilitat dels Premis Laya de 
l’Oficina de Drets Civils i Polítics del Departament de la Vicepresidència i d’Econo-
mia i Hisenda
314-09210/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller de Territori i Soste-
nibilitat va mentir respecte al projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-09211/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda va mentir respecte al projecte de Hard Rock a Vi-
la-seca i Salou (Tarragonès)
314-09212/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Institut Ca-
talà del Sòl assumeix els riscos econòmics de l’operació de Hard Rock a Vila-seca 
i Salou (Tarragonès)
314-09213/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals fa d’agència 
immobiliària i promotora del projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-09214/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els termes en què els promotors 
del projecte de Hard Rock poden obligar l’Institut Català del Sòl a la recompra dels 
terrenys
314-09215/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’Institut Català del 
Sòl de possibles indemnitzacions als propietaris dels terrenys on s’ha d’emplaçar 
el complex de Hard Rock
314-09216/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’operació del projecte de Hard 
Rock a Vila-seca i Salou (Tarragonès) concorda amb les actuacions de reconstruc-
ció post-crisi de la Covid-19
314-09217/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes que s’hauran d’aban-
donar per a poder fer front pressupostàriament al projecte de Hard Rock a Vila-se-
ca i Salou (Tarragonès)
314-09218/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del pressupost del De-
partament de Territori i Sostenibilitat i de l’Institut Català del Sòl pel projecte de 
Hard Rock a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-09219/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’idioma en què es faran les clas-
ses de religió islàmica
314-09220/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocar la con-
cessió de subvencions del Programa de foment del parc d’habitatges de lloguer o 
cessió d’ús
314-09221/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups que comença-
ran el curs escolar el 14 de setembre de 2020
314-09222/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups d’educació 
infantil i primària amb més de vint alumnes per aula
314-09223/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups d’educació 
infantil i primària amb més de vint alumnes per aula als centres educatius de l’àrea 
metropolitana de Barcelona
314-09224/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que no po-
dran complir les ràtios recomanades per al curs 2020-2021
314-09225/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’educació 
infantil i primària que començaran el curs 2020-2021 en aules amb ràtios superiors 
a vint alumnes
314-09226/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’educació 
infantil i primària d’escoles concertades que començaran el curs 2020-2021 en au-
les amb ràtios superiors a vint alumnes
314-09227/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’educació 
secundària obligatòria que començaran el curs 2020-2021 en aules amb ràtios su-
periors a trenta alumnes
314-09228/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’educació 
secundària obligatòria d’escoles concertades que començaran el curs 2020-2021 
en aules amb ràtios superiors a trenta alumnes
314-09229/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla educatiu previst per a l’edu-
cació secundària obligatòria el curs 2020-2021
314-09230/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents addicionals 
contractats el curs 2020-2021 per centre educatiu
314-09231/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de su-
port addicionals contractats el curs 2020-2021 per a atendre als alumnes amb ne-
cessitats educatives especials
314-09232/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de 
suport addicionals contractats el curs 2020-2021 per centre d’educació especial
314-09233/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim de substitucions previst per 
a garantir la cobertura immediata de les baixes de docents durant el curs 2020-2021
314-09234/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius que ha establert el 
Departament d’Educació en l’àmbit pedagògic
314-09235/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de les competències 
que cal assolir en cada nivell educatiu
314-09236/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions que s’han donat 
per a l’ensenyament en els períodes de quarantena
314-09237/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a garantir l’alimen-
tació als alumnes amb beca de menjador que hagin de fer quarantena
314-09238/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disponibilitat de material infor-
màtic i de connexió per als alumnes que ho necessitin
314-09239/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a posar en marxa 
el Pla d’educació digital de Catalunya
314-09240/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells educatius a què s’apli-
carà el Pla d’educació digital de Catalunya
314-09241/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la devolució als centres dels ordi-
nadors repartits a les famílies durant el darrer curs escolar
314-09242/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució dels problemes de des-
connexió digital que van patir molts centres escolars durant el confinament
314-09243/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars 
sense fibra i desconnectats
314-09244/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la connexió di-
gital als centres escolars
314-09245/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió als centres escolars de 
les infraestructures necessàries per a poder portar a terme una formació digital a 
distància
314-09246/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que tot el profes-
sorat té les competències digitals necessàries per a poder afrontar l’ensenyament 
a distància
314-09247/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en capacitació digital 
dels professors oferta abans de començar el curs 2020-21
314-09248/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que s’ha ofert als cen-
tres escolars per a gestionar la situació provocada per la Covid-19
314-09249/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 63
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació relativa a la gestió de 
la situació provocada per la Covid-19 que s’ha fet a les escoles bressols
314-09250/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de material de protecció 
a tots els centres escolars
314-09251/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que tots els centres 
escolars comptaran amb el material de protecció necessari abans de començar el 
curs
314-09252/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material de protecció que s’ha 
distribuït als centres escolars
314-09253/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reforçar específica-
ment amb més material de protecció els centres d’alta complexitat i els alumnes 
més vulnerables
314-09254/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament dels equips d’asses-
sorament i orientació psicopedagògic i del nombre de tècnics d’educació especial 
i de vetlladors escolars
314-09255/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 65
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han mort per la Covid-19 en residències per a gent 
gran de la província de Girona
314-08033/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08033/12 us in-
formo del següent: 

El Govern de la Generalitat ha treballat de manera coordinada entre el Departa-
ment de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’adoptar 
les mesures preventives adients en l’àmbit residencial. D’aquesta manera es podia 
assegurar que les directrius de les autoritats sanitàries s’adequaven en tot moment a 
la realitat dels centres residencials.

El Departament de Salut va elaborar documents sobre mesures higièniques i 
de protecció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 des del primer 
moment. Aquestes mesures es van anar concretant i fent més restrictives partir del 
dia 13 de març de 2020. Així en aquesta data es varen publicar les resolucions 
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per 
a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 i SLT/737/2020, de 13 de 
març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2, a través de les quals es va disposar el tancament de 
diferents tipus de serveis de l’àmbit social. Des d’aleshores són múltiples les instruc-
cions, recomanacions i protocols específics que s’han realitzat en l’àmbit residencial 
conjuntament pel Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

Una de les mesures preventives dutes a terme durant la gestió de la pandèmia és 
el monitoratge de la casuística de cada un dels centres residencials. A tal efecte es 
va dictar per part del Secretari del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies la instrucció 6/2020, de 23 de març que estableix, a la disposició sisena, que els 
titulars dels centres residencials han de posar a disposició del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies la informació veraç i ajustada al sistema d’informació 
vigent, sobre les característiques físiques del centre, el personal i les persones resi-
dents amb especial atenció al que estableix l’apartat segon de l’Orde SND/265/2020, 
de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a las residències de persones grans 
i centres sociosanitaris, davant la situació de crisi ocasionada pel Covid-19 i que, 
diàriament, remetran les informacions contingudes en els formularis especialment 
habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs, abans de les 16:00h.

A través d’aquest monitoratge es podien obtenir dades sobre la situació diària de 
cada una de les residències, realitzar les oportunes trucades de seguiment i adoptar 
les mesures oportunes a cada cas.

De conformitat amb l’article 7.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, i 
d’acord amb l’aplicabilitat dels límits previstos a la normativa que regula el dret d’ac-
cés a la informació pública (Ley 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno; Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
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transparència, accés a la informació pública i bon govern) es facilita la informació 
en els termes que es sol·licita a la iniciativa parlamentària, procurant no comprome-
tre la privacitat de les persones afectades, tot agrupant les dades d’aquells centres 
on es donen pocs casos.

A data de 5 de juliol, a la província de Girona, hi havia un total de 32 centres 
residencials amb 64 casos d’èxitus confirmats per covid19, i 40 casos d’èxitus amb 
sospita de covid19. Per a la resta de centres, les dades són les següents: 

Residència
Èxitus 

Covid-19
Èxitus sospita 

Covid-19

Residència Guillem Mas de Canet de Mar    
Residència Santa Maria del Tura 8 25
Hospital de Sant Jaume    
Sagrat Cor (servei de residència assistida)    
Residència Clívia    
La Caritat (servei de residència assistida) 7 10
Residència de Gent Gran de Puig d’en Roca (Girona) 15 11
Residència Pi i Sunyer    
Residència Sociosanitària Santa Susanna    
Residència Sant Roc de Canet 33  
Residència assistida els Arcs    
Residència Geriàtrica Les Oliveres 7 10
Residencial Blanes    
Residencia Continental   4
Residència Geriàtrica Mar i Sol 14 9
Residència Edat 3    
Residencia geriátrica Paradís del Mar    
Sanitas Residencial Gerunda 3 4
Residència els Cirerers    
Residència de Gent Gran Sils 6 4
Residència Santa Anna 3  
Centre geriàtric les Forques    
Residència la Tardor    
Residència Ca l’Oller 7 4
Residència Assistida Palafrugell Gent Gran 21 8
Residència Vila Montgrí    
Residència per a gent gran Can Regàs 5 3
Residència La Vila Gran 5 3
Residència Desconeguda 4 4

Barcelona, 10 de juliol de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
facilitar als municipis l’adaptació dels espais públics després de la 
crisi sanitària de la Covid-19
314-08079/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08079/12 i 314-
08080/12 us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria 
d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran.
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Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi

Barcelona, 25 d’agost de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
El Govern ofereix orientacions i pautes a través de les comunicacions periòdi-

ques del Pla d’actuació del Procicat per emergències associades a malalties trans-
missibles emergents amb potencial alt risc i a través de la participació del món local 
a la taula tècnica de desconfinament local.

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Miquel Àngel Escobar, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment 
de l’adopció pels ajuntaments d’un criteri unificat de neteja i 
manteniment de l’espai públic
314-08080/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08079/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
control establerts pel Departament d’Economia i Hisenda per a la 
presentació dels comptes anuals de les entitats subjectes a la seva 
intervenció
314-08305/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08305/12 us in-
formo del següent:

1. L’article 81.2 de la Llei de finances publiques de Catalunya estableix que les 
entitats del sector públic subjectes a fiscalització prèvia, com ara la Institució de les 
Lletres Catalanes, entitat autònoma administrativa, han de presentar a la Interven-
ció General els comptes anuals aprovats abans del 31 de març de l’any posterior al 
de tancament.

El seguiment del compliment d’aquestes obligacions correspon a l’Interventor 
Delegat, que realitza la intervenció prèvia en l’entitat, i de manera coordinada a la 
Intervenció Adjunta per a la Comptabilitat de la Intervenció General, des d’on es 
coor dina la confecció dels comptes anuals en el marc dels sistemes de informa-
ció corporativa GECAT.
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2. La normativa legal vigent no estableix sancions per l’incompliment dels ter-
minis d’aprovació de comptes anuals. El motiu pel qual varen presentar els comptes 
anuals de 2018 en data 12 de juliol de 2019, va ser per causes en bona part alienes 
a l’entitat. Els comptes anuals de 2018 van ser els primers en aplicació del nou Pla 
General de Comptabilitat Publica de la Generalitat de 2017, i l’adaptació de la comp-
tabilitat i dels aplicatius corporatius als requeriments del nou Pla es va demorar en 
el temps més del previst, de manera fins finals de juny no estava completada l’adap-
tació de l’aplicatiu que permet la generació dels comptes anuals.

3. S’adjunta taula en annex 1 amb les dades de totes les obligacions que confor-
men els 181.279,00 EUR, amb Nom i NIF del creditor, import i aplicació pressu-
postària.

4. En el compte de liquidació de 2018, la Institució de les Lletres Catalanes va in-
formar que aquestes transferències s’havien realitzat per tal d’adequar el pressupost 
prorrogat de l’exercici 2017 a les necessitats de la Institució de les Lletres Catalanes 
de l’exercici 2018.

Expedient 2/2018: transferència per un import de 60.000,00 EUR. La posició 
pressupostària en augment va ser la D/226000100/4410/0000. Degut al nombre de 
documents que consten comptabilitzats en aquesta partida no és possible identificar 
a quina despesa exactament es va destinar l’import de la modificació pressupostària. 
S’adjunta Taula a l’annex 2 on consten tots els moviments d’aquesta partida corres-
ponents a l’exercici 2018.

Expedients 3/2018 i 4/2018: transferències per un import de 2.500,00 EUR i 
1.875,00 EUR, respectivament. La posició pressupostària en augment va ser la 
D/228000100/4410/0000. Tot l’import de la posició pressupostària es va obligar a 
favor d’un únic creditor, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la infor-
mació amb NIF Q5856338H. S’adjunta taula a l’annex 3 amb tots els moviments 
d’aquesta partida corresponents a l’exercici 2018.

5. La supervisió de l’aplicació del romanent de tresoreria de les entitats autòno-
mes s’ha vingut fent des de la Intervenció General en relació a una eventual incor-
poració del romanent a l’exercici següent com a modificació pressupostària. La re-
tenció prevista en l’article 13.4 de la llei 4/2017 no té efectes en termes de dèficit del 
conjunt del sector públic de la Generalitat. En origen, va ser una mesura l’objectiu 
de la qual era canalitzar excessos de tresoreria, incidència que ara no es necessària 
tota vegada que totes les entitats autònomes administratives estan integrades en la 
tresoreria corporativa o cash-pooling. No obstant està previst practicar les reten-
cions corresponents durant el 2020 respecte als excessos de finançament de 2019.

6. Els mecanismes de control de la Intervenció General que permeten detectar 
indicis de possibles fraccionaments de contractes, en els termes de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), és a dir, que no es frac-
cionin contractes amb la finalitat de disminuir-ne la quantia per eludir els requisits 
de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin, són els 
següents:

– Fiscalització prèvia dels contractes i control posterior dels contractes menors. 
D’acord amb l’article 68 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (en endavant, 
TRLFPC) i amb l’Acord de Govern GOV/2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven 
les modalitats de control a exercir per la Intervenció General de la Generalitat de Ca-
talunya i les actuacions dels òrgans de control intern o unitats d’auditoria interna de 
les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, la Intervenció General 
fiscalitza tots els actes derivats de la contractació pública en la modalitat de fiscalit-
zació prèvia plena al sector públic administratiu, és a dir, als departaments, entitats 
autònomes de caràcter administratiu i Servei Català de la Salut, llevat dels contrac-
tes menors, els quals estan subjectes a la modalitat de control posterior, en virtut de 
l’Ordre ECF/173/2006, de 27 de març, modificada per l’Ordre ECF/203/2010, de 8 
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de març, per la qual s’estableix la modalitat, l’abast i el procediment de control pos-
terior. També regeix la Instrucció 03/2020 de la Intervenció General, de 17 de gener 
de 2020, sobre el règim a seguir en l’exercici del control posterior.

El control posterior dels contractes menors té per objecte comprovar que les des-
peses derivades de la contractació menor s’han ajustat a les normes jurídiques i pro-
cedimentals i respon a la finalitat d’emetre una opinió sobre la tramitació i el proce-
diment emprat pels òrgans de gestió en l’àmbit de la contractació menor.

Les actuacions de control posterior de contractació menor s’inclouen cada any 
en el Pla anual de les actuacions de control de la Intervenció General, on es deter-
minen les actuacions específiques a realitzar, l’àmbit i els òrgans de control actuants 
corresponents.

Amb caràcter general en el desenvolupament del control posterior se selecciona 
una mostra d’expedients per revisar si la documentació administrativa i comptable 
s’ajusta a la normativa aplicable. No obstant, en relació amb tot l’univers de la con-
tractació menor tramitada pels departaments/entitats durant l’exercici del control es 
verifica el compliment dels principis de publicitat i concurrència així com la plani-
ficació contractual i, en el seu cas, els indicis de possibles fraccionaments de con-
tractes en els termes de la LCSP. Igualment, s’analitza l’univers de la contractació 
menor per tal d’identificar els adjudicataris que acumulen més d’una adjudicació me-
nor, per tal de determinar si la despesa derivada de contractes menors es concentra 
en pocs o molts proveïdors.

– Així mateix, en el marc de l’article 71 del TFLFPC, la Intervenció General du 
a terme el control financer de les entitats del sector públic no administratiu que s’in-
cloguin en el pla anual de controls. Les actuacions de control inclouen la revisió de 
l’àrea de contractació administrativa i, per tant, de la contractació menor.

El resultat dels treballs de control es posen de manifest en un informe escrit on 
es detallen els expedients controlats, els fets, conclusions i recomanacions que són 
objecte de seguiment.

– Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC). És l’aplicació apro-
vada per l’Ordre ECF/193/2008, de 29 d’abril, mitjançant la qual es tramiten tots els 
contractes del sector públic administratiu i algunes entitats del sector públic de la 
Generalitat. Està integrada amb el sistema econòmic financer corporatiu de la Ge-
neralitat (GECAT) i amb les aplicacions corporatives de la Generalitat de Catalunya 
i els sistemes d’informació d’altres administracions vinculades al procés de contrac-
tació pública, com per exemple, el Registre públic de contractes i la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, entre moltes altres.

El circuit i flux aprovat per a la contractació menor obliga a incloure a l’expedient 
de contractació tota la informació requerida per la LCSP, com ara el compliment de 
l’article 118 de la LCSP, en concret, l’informe justificatiu de l’òrgan de contractació 
motivant la necessitat del contracte i conforme no s’està alterant el seu objecte per 
tal d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor.

Així mateix, el GEEC permet l’extracció de llistats i l’explotació de dades ge-
nerals i econòmiques de tots els contractes tramitats pels departaments i entitats. 
Aquesta funcionalitat permet el seguiment i control permanent de tota la contrac-
tació pública per part dels òrgans i unitats implicades en el procediment. A tall 
d’exemple, la unitat promotora a petició de l’òrgan de contractació pot extreure les 
dades dels contractes menors tramitats segons les dades de selecció (per centre ges-
tor, adjudicatari, exercici, tipus de contracte, etc.).

– Publicació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i al portal de la 
Transparència de la Generalitat de determinats contractes menors. L’article 159.1.3 
de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives i financeres 
disposa que cal emetre i publicar un informe justificatiu de l’òrgan de contractació 
quan es formalitzin contractes menors de serveis i subministraments d’import su-
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perior a 5.000 € (IVA exclòs) i d’obres d’import superior a 12.000 € (IVA exclòs) en 
els següents supòsits:

– Formalització de més de dos contractes consecutius amb idèntic objecte i ad-
judicatari en un període de temps inferior a un any.

– Formalització de contractes menors amb idèntic objecte i destinatari durant 
tres anys consecutius.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCo-
de=start&set-locale=ca_ES

http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/dades-obertes-a-la-gencat/

Barcelona, a 1 de setembre de 2020
Àngels Ponsa i Roca, consellera de Cultura

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions amb les juntes de directors dels centres escolars durant el 
confinament
314-08318/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08318/12 us in-
formo del següent: 

Les reunions mantingudes amb les juntes de directors escolars durant l’etapa de 
confinament es van separar entre primària i secundària, donat que ambdues reali-
tats són ben diferents en aquestes circumstàncies excepcionals. A continuació, es 
pot consultar el llistat de reunions celebrades durant aquest període i fins a data 
d’avui. En algunes d’aquestes trobades, celebrades telemàticament, hi va participar 
el conseller d’Educació així com altres membres del Consell de Direcció del De-
partament.

Data Tipus de trobada

24 de març Reunió Junta Permanent de directors/es
27 de març Reunió Junta Permanent de directors/es
3 d’abril Reunió Junta Central de directors/es
17 d’abril Reunió Junta Permanent de directors/es
23 d’abril Reunió directors/es Centres Màxima Complexitat
24 d’abril Reunió Junta Permanent de directors/es
4 de maig Reunió Junta Central de directors/es
11 de maig Reunió Junta Permanent de directors/es
12 de maig Reunió Junta Permanent de directors/es
14 de maig Reunió Junta Permanent de directors/es
19 de maig Reunió directors/es Centres Formació Adults
21 de maig Reunió Junta Permanent de directors/es
5 de juny Reunió Junta Permanent de directors/es
9 de juny Reunió de la Junta Central
9 de juny Reunió amb escoles de primària de màxima complexitat
9 de juny Reunió amb instituts de màxima complexitat 
10 de juny Reunió amb Centres de Formació d’Adults
10 de juny Reunió amb centres d’FP
10 de juny Reunió amb instituts escola

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/dades-obertes-a-la-gencat/
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Data Tipus de trobada

10 de juny Reunió amb centres de secundària que participen al Laboratori 
de Transformació Educativa.

10 de juny Reunió amb centres de primària que participen al Laboratori de 
Transformació Educativa.

10 de juny Reunió amb Escoles Oficials d’Idiomes
10 de juny Reunió amb directors-formadors
11 de juny Plenari Tarragona primària
11 de juny Plenari Tarragona secundària
11 de juny Plenari Terres de l’Ebre

Secundària
11 de juny Plenari Terres de l’Ebre Primària i Instituts-Escola
12 de juny Plenari Maresme-Vallès Oriental primària i centres Educació 

Especial
12 de juny Plenari Maresme-Vallès Oriental secundària, Escoles d’Adults, 

Escoles Oficials d’Idiomes
12 de juny  Plenari Girona Primària
12 de juny Plenari Girona secundària
15 de juny Plenari Maresme-Vallès Oriental escoles concertades
15 de juny Plenari Vallès Occidental primària
15 de juny Plenari Vallès Occidental secundària
16 de juny Plenari Catalunya Central primària
16 de juny Plenari Catalunya Central secundària
16 de juny Plenari Barcelona-Comarques secundària
16 de juny Plenari Girona centres concertats primària i secundària
16 de juny Plenari Barcelona-Comarques Primària
16 de juny Plenari Consorci Educació Barcelona primària
16 de juny Plenari Consorci Educació Barcelona secundària
17 de juny Plenari Baix Llobregat primària
17 de juny Plenari Baix Llobregat secundària
26 de juny Reunió Junta Central de directors/es de centres de Primària, 

escoles Rurals i Centres d’educació especial
26 de juny Reunió Junta Central de directors/es de centres de Secundària, 

Centres Formació Adults i Escoles Oficials d’Idiomes
8 de Juliol Reunió Centres Màxima Complexitat
22 de Juliol Reunió Junta Central de directors/es
23 de juliol Reunió Comissió menjadors
29 de juliol Reunió Junta Central de directors/es
29 de juliol Reunió Escoles Màxima Complexitat
1 de setembre Reunió Junta Central de directors/es de centres de Secundària, 

Centres Formació Adults i Escoles Oficials d’Idiomes
1 de setembre Reunió Junta Central de directors/es de centres de Primària, 

escoles Rurals i Centres d’educació especial

Barcelona, 1 de setembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a convocar el Consell de Governs Locals
314-08363/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08363/12 us tra-
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meto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria d’Administra-
cions Locals i de Relacions amb l’Aran.

Barcelona, 25 d’agost de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
Segons l’article 7 de la llei 12/2010 de 19 de maig del Consell de Governs Lo-

cals, els partits polítics, les federacions, les coalicions o les agrupacions d’electors 
que han obtingut més del cinc per cent dels vots en les eleccions municipals a Ca-
talunya designen, amb la consulta prèvia a les entitats municipalistes més represen-
tatives, els alcaldes que representen llurs formacions polítiques perquè formin part 
del Consell de Governs Locals com a membres designats. El nombre de membres 
de cada partit polític, federació, coalició o agrupació d’electors es determina, per a 
nou desenes parts dels membres designats del Consell, aplicant la fórmula utilitzada 
per a l’atribució de regidors als ajuntaments, tenint en compte els vots obtinguts en 
el conjunt de Catalunya; i per a la desena part restant, aplicant la mateixa fórmula 
tenint en compte el nombre d’alcaldies.

L’impuls de la constitució de la primera sessió del Consell de Governs Locals 
correspon al Departament que ostenta les competències en l’àmbit de l’administra-
ció local; tanmateix, des de la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions 
amb l’Aran s’ha contactat amb les entitats municipalistes per tal que ens facin arri-
bar la proposta de membres del Consell per procedir a la seva constitució.

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de més 
recursos als ajuntaments del Vallès Oriental
314-08370/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08370/12 us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria d’Administra-
cions Locals i de Relacions amb l’Aran.

Barcelona, 25 d’agost de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
El Govern va anunciar el 28 de març l’avançament del Fons Local de Coopera-

ció per tal d’enfortir les estructures del món local. Està destinat a finançar despeses 
i inversions derivades del funcionament ordinari dels ens locals o de l’acompliment 
de les seves competències i alhora, garantir que podran fer front a l’emergència so-
cial i econòmica derivades de la pandèmia. Se n’ha pagat el 50% i la resta es pagarà 
en breu.

Així mateix, el Govern ha recuperat el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
com a instrument clau per a les inversions locals que vol impulsar i millorar la presta-
ció de serveis públics, fer front als riscos naturals creixents i minimitzar la seva reper-
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cussió, alhora que pretén impulsar les inversions en equipaments i accions d’activa-
ció econòmica. La resolució provisional de concessió de les sub vencions del P UOSC 
per al període 2020-2024 es va publicar el  passat 10 de juliol. Els ajuntaments van 
poder presentar les seves al·legacions dins del termini de deu dies hàbils i la resolu-
ció definitiva es preveu per al mes d’octubre.  

D’altra banda, existeixen altres línies de finançament com són els projectes d’es-
pecialització i competitivitat territorial (PECT) que reforcen la competitivitat del 
teixit empresarial, potencien noves activitats econòmiques emergents a partir de la 
recerca i la creativitat. Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori 
i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya com ajuntaments i consells 
comarcals per tal de reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un 
model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador.

De la mateixa manera, hi ha disponibles les subvencions del fons europeu de 
desenvolupament regional (FEDER). El programa operatiu d’inversió en creixement 
i ocupació FEDER de Catalunya preveu actuacions impulsades per les entitats lo-
cals en el marc de l’eix prioritari 4, que busca afavorir el pas a una economia baixa 
en carboni en tots els sectors i de l’eix prioritari 6 que pretén conservar i protegir el 
medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oportunitat 
d’impulsar la reforma curricular de la formació professional en plena 
emergència educativa per la Covid-19
314-08371/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08371/12 i 314-
08372/12 us informo del següent:

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

Us informo que la implantació de la nova distribució curricular es farà amb ca-
ràcter voluntari i per tant hi participaran, exclusivament, els centres que ho decidei-
xin, atesa la complexitat de la situació generada per la Covid-19.

D’altra banda, de cara al curs 2020-2021 no està prevista cap reforma curricular 
de la formació professional sinó que es preveu que els centres educatius canviïn la 
distribució curricular dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que tin-
guin implantats.

Aquest canvi de distribució curricular implica, en primer lloc, la modificació de 
la durada de les unitats formatives i dels mòduls professionals, i en segon lloc, per 
a uns determinats cicles formatius, la unió d’unitats formatives que conformen els 
respectius mòduls professionals.
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D’acord amb l’establert a la disposició final de l’Ordre que estableix les noves 
distribucions curriculars amb efectes a partir de l’inici del curs acadèmic 2020-
2021, s’aplicaran:

a) Als cicles formatius que els centres educatius ja imparteixen en formació dual 
en el curs acadèmic 2019-2020, si bé els centres poden endarrerir un curs la seva 
aplicació.

b) Als cicles formatius que els centres educatius impartiran de bell nou, en el 
curs acadèmic 2020-2021, tant si ho fan en la modalitat dual o en la modalitat or-
dinària.

L’aplicació prevista als apartats a) i b) es farà seguint la següent progressió:
En el curs acadèmic 2021-2022 s’aplicarà als cicles formatius que els centres 

educatius no imparteixen en formació dual en el curs acadèmic 2019-2020.
L’aplicació s’ha de fer amb la progressió següent:
a) En el curs acadèmic 2021-2022 s’aplica als mòduls professionals que s’impar-

teixen en el primer curs i en el curs acadèmic 2022-2023, als mòduls professionals 
que s’imparteixen en el segon curs.

b) Els centres poden anticipar un curs la seva aplicació.
El canvi de distribució curricular implica una redistribució de les hores curricu-

lars i de les hores lectives del professorat. I, per aquesta raó, no implica la disminu-
ció de les hores curriculars dels cicles formatiu LOE que normativament tenen una 
durada en 2000 hores, ni tampoc implica cap disminució de les hores lectives del 
professorat, perquè les hores de docència es redistribueixen cap al mòdul professio-
nal de síntesi (en el cas dels cicles formatius de grau mitjà) i al mòdul professional 
de projecte (en el cas dels cicles formatius de grau superior).

Els centres educatius són els que decideixen la distribució curricular dels cicles 
formatius per a cada promoció escolar. Aquesta decisió implica que cada curs es-
colar, cada centre educatiu pot incorporar modificacions a la distribució curricular 
dels mòduls professionals i de les unitats formatives per al primer i per al segon curs 
d’un determinat cicle formatiu, i per tant, la següent promoció d’alumnat pot cursar 
una distribució curricular diferent.

Barcelona, 10 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retirament del 
projecte de reforma curricular de la formació professional per al curs 
2020-2021 per manca de consens
314-08372/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08371/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a resoldre la convocatòria d’ajuts del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya 2020-2024
314-08392/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08392/12 us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria d’Administra-
cions Locals i de Relacions amb l’Aran.

Barcelona, 25 d’agost de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
La resolució provisional de concessió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalu-

nya per al període 2020-2024 es va publicar el  passat 9 de juliol. 
Els ajuntaments van poden presentar les seves al·legacions dins del termini 

de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació i, es preveu que 
la resolució definitiva del PUOSC  es publiqui al mes d’octubre.  

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb 
Rubí (Vallès Occidental) amb relació a les escoles bressol durant la 
pandèmia de la Covid-19
314-08515/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 75973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08515/12 us in-
formo del següent:

Des de la direcció dels Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental, 
entre el 12 de març i el 30 de juny de 2020, s’ha mantingut la comunicació amb les 
escoles bressol de Rubí per diferents vies.

En primer lloc, i dins els sistemes ordinaris de comunicació, es va transmetre a 
les escoles bressol tota la informació sobre els protocols d’actuació i l’obertura dels 
centres al mes de juny mitjançant el correu electrònic. A través de la Inspecció Edu-
cativa, com és ordinari, les escoles bressol van comunicar els seus dubtes. A més 
a més, les escoles bressol també es van dirigir a la direcció de Serveis Territorials 
quan ho van considerar necessari i es va donar resposta a cadascuna de les deman-
des. Igualment s’han recollit consideracions generals sobre la situació de les escoles 
bressol.

D’altra banda, es van celebrar dues reunions telemàtiques amb la regidoria d’edu-
cació i els tècnics de l’Ajuntament de Rubí, el 22 de maig i el dia 8 de juny, on es va 
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tractar el tema de les escoles bressol. Igualment, l’Ajuntament de Rubí va fer ús del 
correu ordinari per comunicar qüestions concretes.

Finalment, des de la direcció de Serveis Territorials es van realitzar diverses ses-
sions per streaming amb les direccions dels centres. En aquestes reunions es podien 
realitzar preguntes específiques a través d’un formulari que, posteriorment, eren 
contestades. Entre aquestes preguntes s’hi comptaven també aquelles plantejades 
per les escoles bressol.

Per a les escoles concertades i privades Per a les escoles públiques i municipals

– 15 d’abril
– 6 de maig
– 21 de maig
– 19 de juny

– 15 d’abril
– 22 d’abril
– 6 de maig
– 13 de maig
– 21 de maig
– 27 de maig
– 10 de juny
– 16 juny
– 3 de juliol

Barcelona, 31 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
que realitza la Conselleria d’Economia per tal de decidir si cal 
reprogramar o no recursos del Fons Feder 2014-20 derivant-los a 
finançar despeses generades per la Covid-19
314-08594/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de la 314-08594/12 
a la 314-08607/12, us informo del següent:

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

La reassignació de fons FEDER a despesa sanitària derivada del coronavirus res-
pon a criteris estratègics adoptats d’acord amb el Ministeri d’Hisenda i seguint les 
directrius marcades per la Comissió Europea. El Ministeri d’Hisenda va comunicar 
a la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació la possi-
bilitat de flexibilitzar la programació dels recursos FEDER per fer front a la pandè-
mia, ja que Catalunya és i ha sigut de les regions d’Europa més afectades. Aquesta 
mesura de flexibilització permet prioritzar la capacitat dels governs per fer front a 
les urgències de salut derivades de la Covid-19.

El Govern ja ha manifestat que es garanteix la continuïtat de tots els projectes 
afectats per la reassignació. Concretament, la Direcció General de Promoció Eco-
nòmica, Competència i Regulació i la Direcció General de Pressupostos estan tre-
ballant amb els diversos departaments afectats per la reassignació per tal d’executar 
els projectes previstos amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya.
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El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda manté reunions 
de forma periòdica amb aquells Departaments que tenien projectes preassignats del 
Programa Operatiu FEDER de Catalunya que no havien estat aprovats en la data 
de la recepció de la comunicació per part del Ministeri d’Hisenda informant de les 
noves mesures de reprogramació.

Específicament es treballa conjuntament amb el Departament d’Empresa i Co-
neixement, el Departament de Territori, el Departament de Cultura, el Departament 
de Salut, el Departament de la Presidència i el Departament de Polítiques Digitals, 
per tal d’assegurar que els projectes del Programa Operatiu FEDER Catalunya pre-
assignats i no aprovats puguin executar-se segons la seva previsió amb fonts pròpies 
de finançament alternatiu. Els Departaments entenen l’emergència sanitària que té i 
ha tingut lloc a Catalunya i la necessitat que se n’ha derivat de fer front a despeses 
per garantir la salut de la ciutadania. A la vegada que volen garantir la viabilitat dels 
projectes a través d’una altra font de finançament.

La recepció de la comunicació del Ministeri d’Hisenda a la Direcció General 
de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, és posterior a la signatura de la 
carta degut a un error de l’Estat espanyol en la tramesa oficial.

El Govern ha reafirmat el seu compromís amb la recerca i la innovació a Catalu-
nya, en una reunió amb representants de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca 
(ACER) i dels centres tecnològics EURECAT i Leitat i del Consell Interuniversitari 
de Catalunya. En la reunió hi vam participar el president de la Generalitat, Quim 
Torra; el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i la con-
sellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. La reunió va servir per donar a 
conèixer als representats dels centres de recerca i tecnològics la proposta del Govern 
per garantir els recursos econòmics pels projectes que havien d’anar a càrrec del 
fons FEDER. Així mateix, també per compartir l’estratègia del Departament de la 
Vicepresidència, Economia i Hisenda i del Departament d’Empresa i Coneixement 
en l’àmbit de la recerca després d’aquesta reprogramació.

En relació a les inversions mencionades, actualment no es coneix quins són els 
projectes aprovats atès que la convocatòria encara no està resolta.

La Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació ha man-
tingut reunions i manté una comunicació fluïda amb el Departament de la Presidèn-
cia, concretament, amb la Direcció General d’Administració Local, així com amb 
les diputacions i d’altres ens supramunicipals per exposar la situació.

Barcelona, 1 de setembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conselleries amb 
les que es posa en contacte la Conselleria d’Economia amb relació a 
la reprogramació de recursos del Fons FEDER 2014-20
314-08595/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08594/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments 
amb què debat la possibilitat de reprogramar els recursos no 
assignats del Fons Feder per a finançar les despeses generades per 
la Covid-19
314-08596/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08594/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què 
va decidir reprogramar tots els recursos no assignats del Fons Feder 
per a finançar les despeses generades per la Covid-19
314-08597/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08594/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
la comunicació oficial als departaments de la reassignació de 
recursos per a finançar les despeses generades per la Covid-19 es fa 
posteriorment a la data màxima per a comunicar-ho a l’Estat
314-08598/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08594/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
correcte el procediment seguit amb relació a la reassignació dels 
recursos del Fons Feder
314-08599/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08594/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que corren 
algunes infraestructures estratègiques per la pèrdua de recursos per 
la reassignació dels recursos del Fons Feder
314-08600/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08594/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que corren 
determinades infraestructures per la reassignació dels recursos del 
Fons Feder
314-08601/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08594/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rectificació 
perquè els recursos del Fons Feder s’assignin als projectes previstos 
inicialment
314-08602/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08594/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retallada en 
recerca que representa la reassignació dels recursos del Fons Feder
314-08603/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08594/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació als 
ajuntaments de la pèrdua dels recursos del Fons Feder
314-08604/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08594/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives 
previstes per a compensar els projectes que han perdut els municipis 
per la reassignació dels recursos del Fons Feder
314-08605/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08594/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació 
insisteix que la reassignació dels recursos del Fons Feder és 
obligatòria si l’Estat estableix que és potestatiu de les comunitats 
autònomes
314-08606/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08594/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de 
l’opacitat del Departament d’Economia i Hisenda amb la resta de 
departaments afectats per la reassignació dels recursos del Fons 
Feder
314-08607/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08594/12.



BOPC 684
18 de setembre de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 25 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no ha sol·licitat la convocatòria del Comitè de Seguiment del 
Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
de Catalunya 2014-2020 per a reorientar la destinació de part 
d’aquest fons
314-08610/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de la 314-08610/12 
a la 314-08615/12 us informo del següent:

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

La reassignació de fons FEDER a despesa sanitària derivada del coronavirus res-
pon a criteris estratègics adoptats d’acord amb el Ministeri d’Hisenda i seguint les 
directrius marcades per la Comissió Europea. El Ministeri d’Hisenda va comunicar 
a la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació la possi-
bilitat de flexibilitzar la programació dels recursos FEDER per fer front a la pan-
dèmia, donat que Catalunya és i ha sigut de les regions d’Europea més afectades. 
Aquesta mesura de flexibilització permet prioritzar la capacitat dels governs per fer 
front a les urgències de salut derivades de la Covid-19.

La proposta de reprogramació del Programa Operatiu FEDER Catalunya ha de 
ser aprovada pel Comitè de Seguiment del Programa Operatiu, d’acord amb l’article 
49 del Reglament (UE) 1303/2013. En aquest sentit, el 21 de juliol es va convocar el 
Comitè de Seguiment del Programa Operatiu per part de la Secretaria del mencionat 
Comitè per escrit dirigit als seus membres. Un cop aprovada, es presentarà al Minis-
teri d’Hisenda, en tant que Autoritat de Gestió del Programa Operatiu, d’acord amb 
l’article 30 del Reglament (UE) 1303/2013.

La comunicació de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i 
Regulació dirigida als departaments de la Generalitat el dia 5 de juny va ser rebuda 
per la Direcció General d’Administració Local. Concretament, el projecte afectat es 
tracta d’un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), que són 
iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques 
locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), del 
qual la Direcció General d’Administració Local n’és la unitat directiva que gestio-
na la convocatòria. La reprogramació ha afectat projectes reassignats del Programa 
Operatiu FEDER de Catalunya no aprovats en la data de la recepció de la comuni-
cació, per la qual cosa no hi ha resolucions de convocatòria que hagin quedat sense 
efecte per causa de la reprogramació.

El Govern ja ha manifestat que es garanteix la continuïtat de tots els projectes 
afectats per la reassignació. Concretament, la Direcció General de Promoció Eco-
nòmica, Competència i Regulació i la Direcció General de Pressupostos estan tre-
ballant amb els diversos departaments afectats per la reassignació per tal d’executar 
els projectes previstos amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya.

Des del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda s’estan man-
tenint reunions i contactes amb els diversos departaments que compten amb pro-
jectes afectats per la reprogramació per tal d’establir, cas a cas, la seva execució 
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enguany amb recursos propis o l’any vinent, ja sigui amb recursos propis, ja sigui 
incloent el projecte que es tracti en el Programa Operatiu 2021-2027.

El Govern destinarà fons propis per garantir l’execució dels projectes progra-
mats. No hi ha convocatòries ni projectes anul·lats.

Es mantenen reunions de forma periòdica i hi ha comunicació constant amb el 
Departament d’Empresa i Coneixement, el Departament de Territori, el Departa-
ment de Cultura, el Departament de Salut, el Departament de la Presidència i el De-
partament de Polítiques Digitals.

Barcelona, 1 de setembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no va comunicar als ajuntaments el canvi de destinació de part 
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional no assignat
314-08611/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08610/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries 
afectades pel canvi de destinació de part del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional i la continuïtat dels projectes suspesos
314-08612/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08610/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de 
recursos el 2020 per a fer efectives les convocatòries i els projectes 
relatius al Fons Europeu de Desenvolupament Regional anul·lats
314-08613/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08610/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un 
diàleg amb els ajuntaments afectats per la suspensió de les activitats 
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional
314-08614/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08610/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens entre els 
departaments pel que fa a la destinació de la part del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional no assignat ni executat
314-08615/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08610/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis 
afectats per la reassignació del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional
314-08642/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08642/12 us in-
formo del següent:

El projecte afectat es tracta d’un PECT (Projectes d’Especialització i Competi-
tivitat Territorial), la convocatòria del qual no estava resolta. Els PECT són iniciati-
ves, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals 
de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), dels quals 
és responsable la Direcció General d’Administració Local.

La Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació ha co-
municat a la Direcció General d’Administració Local en data 28 de juliol que la 
convocatòria serà finançada amb recursos propis del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya i li ha indicat els passos a seguir per fer efectiva la seva execució.

Barcelona, 1 de setembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els minuts dedicats a 
temes científics en els mitjans de la Corporació els darrers dotze 
mesos
316-00058/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 75939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Par-

lament de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que 
preveuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, do-
nem resposta a la pregunta plantejada pel grup de Catalunya en Comú-Podem, amb 
número de tramitació de 316-00058/12: 

Sobre els minuts dedicats a temes científics en els mitjans de la Corporació en 
els darrers dotze mesos.

Resposta
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no disposa dels sistemes pel 

procés de dades, ni dels mitjans tècnics, que permetin sistematitzar la informació 
en el sentit que demana el grup parlamentari.

La recerca, en tots els continguts audiovisuals dels mitjans de la CCMA (televi-
sió, ràdio i mitjans digitals), de continguts vinculats amb una qüestió tan genèrica 
com «els temes científics» separant programes especialitzats de programes infor-
matius i durant els darrers dotze mesos, representa una tasca d’enorme complexitat, 
juntament amb un exercici d’anàlisi i interpretació.

En aquest sentit, es tracta d’una informació que no està sistematitzada de la ma-
nera que interessa al grup parlamentari. S’ha d’afegir que la demanda subsegüent 
d’especificar el minutatge exacte d’aquests continguts, durant dotze mesos, afegeix 
major complexitat a la demanda.

Per tot l’exposat, la informació que demana la diputada Ribas, amb el detall de 
separació de programes especialitzats de programes informatius, per mitjans i du-
rant dotze mesos, representa una tasca complexa d’elaboració.

En aquest sentit caldria extreure una informació de tots els repositoris, o fins i 
tot de continguts emesos en directe, de manera manual, visualitzant i escoltant tots 
els continguts audiovisuals de la CCMA, de tots els seus mitjans (televisió, ràdio i 
mitjans digitals) durant un període de dotze mesos, destinant-hi de manera exclusiva 
tres treballadors/es de la CCMA (una per als continguts de televisió, una altra per 
als continguts de ràdio i una tercera per als continguts digitals).

I no només seria imprescindible aquesta extracció manual de la informació de 
dotze mesos, sinó que també la informació a extreure no és simple i directa, sinó 
que requereix d’una important activitat d’anàlisi i interpretació del sentit de les ex-
pressions, manifestacions i continguts generals per poder relacionar-los amb el sentit 
concret de la sol·licitud plantejada pel grup parlamentari.

Atès que per a obtenir la informació pública que interessa al grup parlamentari, 
la CCMA ha de dur a terme una tasca complexa d’elaboració, que requereix a més 
d’una complexa activitat d’anàlisi i d’interpretació, destinant-hi de manera exclusi-
va tres treballadors/es de la CCMA, no es pot atendre la petició plantejada pel grup 
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parlamentari en els termes i amb la precisió, concisió i interpretació dels continguts 
audiovisuals que requeriria.

Cal recordar que aquest ha estat el posicionament de la CCMA en demandes de 
minutatges exactes sobre una determinada temàtica, plantejades per d’altres grups 
parlamentaris (número de tramitació 325-00064/12 i 325-00065/12).

Sant Joan Despí, 2 de setembre del 2020
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nou 
pla director d’ampliació de la zona industrial compresa entre Valls, 
Alió, el Pla de Santa Maria i Vila-rodona, a l’Alt Camp
311-01842/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 75183 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 10.09.2020

A la Mesa de la comissió de territori i sostenibilitat
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.

Tenemos conocimiento que la Generalitat pretende modificar y ampliar la zona 
industrial ubicada en terrenos de Valls - Alió - El Pla de Santa María - Vila-rodona, 
cuando hay espacio sobrante en los polígonos de dicha zona.

Por lo que: 
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuáles son los motivos por los que la Generalitat ha establecido un nuevo 

Plan Director?
2. ¿Cuáles son las razones que justifican una modificación y ampliación de los 

terrenos, en los polígonos anteriormente mencionados?
3. En Valls se amplian con 350 Ha de suelo rústico ¿va a realizar la Generalitat 

algún tipo de recalificación urbanística?
4. ¿A quién pertenecen los terrenos rústicos? ¿Se trata de un particular o una 

empresa?
5. ¿Por qué pretenden ampliar la zona industrial, cuando la mayor parte de los 

polígonos de dicha zona están vacíos y con espacio disponible para la ubicación de 
nuevas empresas?

6. ¿Cuál es el coste económico de la ampliación y modificación de dicha zona 
industrial?

Palacio del Parlamento, 31 de julio de 2020
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ubicació dels 
nous hospitals satèl·lit destinats a reforçar la resposta sanitària a la 
Covid-19
314-09197/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

S’ha donat a conèixer que la Generalitat iniciarà, a inicis de setembre, la cons-
trucció de cinc «hospitals satèl·lit» per fer front a la Covid-19. Els nous centres es-
taran annexos al Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, a l’Hospital Arnau de Vi-
lanova de Lleida, a l’Hospital de Bellvitge, a l’Hospital Trias i Pujol i a l’Hospital 
Moisès Broggi. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu ha decidit el Govern construir aquests centres sanitaris satèl·lits 
a aquests cinc hospitals en concret?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de 
construir hospitals satèl·lit per a reforçar la resposta sanitària a la 
Covid-19
314-09198/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

S’ha donat a conèixer que la Generalitat iniciarà, a inicis de setembre, la cons-
trucció de cinc «hospitals satèl·lit» per fer front a la Covid-19. Els nous centres es-
taran annexos al Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, a l’Hospital Arnau de Vi-
lanova de Lleida, a l’Hospital de Bellvitge, a l’Hospital Trias i Pujol i a l’Hospital 
Moisès Broggi. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu ha decidit el Govern construir aquests centres sanitaris satèl·lits?  
Actualment, hi ha en l’àmbit del Siscat capacitat per respondre a un possible rebrot?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usos futurs dels 
hospitals satèl·lit construïts per a reforçar la resposta sanitària a la 
Covid-19
314-09199/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

S’ha donat a conèixer que la Generalitat iniciarà, a inicis de setembre, la cons-
trucció de cinc «hospitals satèl·lit» per fer front a la Covid-19. Els nous centres es-
taran annexos al Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, a l’Hospital Arnau de Vi-
lanova de Lleida, a l’Hospital de Bellvitge, a l’Hospital Trias i Pujol i a l’Hospital 
Moisès Broggi. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quin pla de recuperació i d’usos futurs i concrets té previst el Govern per a 
cada un d’aquests cinc centres satèl·lits?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seguretat del 
sistema informàtic de l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí 
(Baix Llobregat)
314-09200/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El sistema informàtic de l’Hospital Moisès Broggi ha patit un atac de ransomwa-
re d’origen rus. Segons el centre sanitari, l’atac informàtic no ha afectat al sistema 
principal, però sí a molts sistemes sanitaris. Interessa saber a aquesta diputada i al 
seu grup parlamentari: 

– Amb quines mesures de seguretat compta l’Hospital Moisès Broggi per evitar 
aquest tipus d’atac?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes 
afectats per un atac informàtic a l’Hospital Moisès Broggi, de Sant 
Joan Despí (Baix Llobregat)
314-09201/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El sistema informàtic de l’Hospital Moisès Broggi ha patit un atac de ransomwa-
re d’origen rus. Segons el centre sanitari, l’atac informàtic no ha afectat al sistema 
principal, però sí a molts sistemes sanitaris. Interessa saber a aquesta diputada i al 
seu grup parlamentari: 

– Quins sistemes i serveis s’han vist afectats per l’atac informàtic?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació dels 
sistemes afectats per un atac informàtic a l’Hospital Moisès Broggi, 
de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-09202/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El sistema informàtic de l’Hospital Moisès Broggi ha patit un atac de ransomwa-
re d’origen rus. Segons el centre sanitari, l’atac informàtic no ha afectat al sistema 
principal, però sí a molts sistemes sanitaris. Interessa saber a aquesta diputada i al 
seu grup parlamentari: 

– Quan està previst que es recuperin tots els serveis afectats?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si un atac informàtic 
patit per l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat), ha afectat pacients
314-09203/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El sistema informàtic de l’Hospital Moisès Broggi ha patit un atac de ransomwa-
re d’origen rus. Segons el centre sanitari, l’atac informàtic no ha afectat al sistema 
principal, però sí a molts sistemes sanitaris. Interessa saber a aquesta diputada i al 
seu grup parlamentari: 

– Com ha afectat aquest atac als pacients?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si un atac 
informàtic patit per l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí 
(Baix Llobregat), ha afectat dades confidencials de pacients i de 
professionals
314-09204/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El sistema informàtic de l’Hospital Moisès Broggi ha patit un atac de ransomwa-
re d’origen rus. Segons el centre sanitari, l’atac informàtic no ha afectat al sistema 
principal, però sí a molts sistemes sanitaris. Interessa saber a aquesta diputada i al 
seu grup parlamentari: 

– A quin tipus d’informació han tingut accés? Es pot garantir que no s’ha tingut 
accés a dades confidencials de pacients i de professionals?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substitució 
temporal dels sistemes afectats per un atac informàtic a l’Hospital 
Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-09205/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 75917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El sistema informàtic de l’Hospital Moisès Broggi ha patit un atac de ransomwa-
re d’origen rus. Segons el centre sanitari, l’atac informàtic no ha afectat al sistema 
principal, però sí a molts sistemes sanitaris. Interessa saber a aquesta diputada i al 
seu grup parlamentari: 

– Com s’estan suplint els serveis que s’han vist afectats per l’atac?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre 
l’empresa Embutidos Solà i el brot de salmonel·losi que s’ha produït a 
França
314-09206/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 75954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

En relación a la noticia aparecida en diferentes medios de prensa en el día de hoy 4 de  
septiembre de 2020, sobre un lote de embutidos de la empresa Embutidos Solà SA,  
ubicada en la población de Gurb, comarca de Osona, relacionada supuestamente con 
un brote de salmonelosis en Francia: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Se va a abrir una investigación y seguimiento sanitario para comprobar la ve-

racidad de la relación de esta empresa con el brote de salmonelosis en el país galo?
2. ¿Qué medidas cautelares, además de la retirada del citado lote se están toman-

do para evitar que aparezcan más casos de salmonelosis?
3. ¿Se va a actuar para evitar una publicidad negativa de nuestros productos 

agroalimentarios en el exterior? ¿Se hará alguna campaña para relacionar nuestros 
productos con garantía de seguridad alimentaria?

Palacio del Parlamento, 4 de septiembre de 2020 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals sanitaris contractats per a reforçar l’atenció primària 
durant l’estiu i la tardor
314-09207/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 75955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat, Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Els CAPs han estat la primera línia dels rebrots de coronavirus de les darreres 
setmanes, sobretot perquè han afectat persones més joves i els casos solen ser més 
lleus. El 18% de l’activitat de l’atenció primària d’aquest juliol va ser relacionada 
amb la Covid-19. L’activitat als CAPs ha incrementat entre el 2%i el 5% en els mesos 
de juny i juliol respecte a l’any passat.

Els CAPs han alertat en les darreres setmanes que es troben saturats perquè, a 
més de la Covid-19, han de recuperar l’altra activitat, com l’atenció als pacients amb 
malalties cròniques o amb patologies que han debutat en els darrers mesos, amb una 
part dels professionals de vacances.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
1. Quin és el nombre de professionals contractats per reforçar la primària durant 

tot l’estiu i en els mesos vinents de cara a la tardor? Desglossat per categories pro-
fessionals.

2. Quines mesures concretes s’han pres per atendre les necessitats reclamades 
dels professionals de la primària per tal d’atendre els rebrots que s’estan produint?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2020

Jorge Soler González Martín Eusebio Barra López
Diputat GP Cs Diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a atendre les necessitats del CAP Bonavista - La 
Canonja
314-09208/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 75960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, Martín Eusebio Barra López, Francisco Javier Domínguez 

Serrano, diputados del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que esta-
blecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según noticias publicadas en los medios de prensa el CAP de Bonavista-La Ca-
nonja está viviendo una situación caótica por falta de mando organizativo y falta de 
profesionales producida debido al exceso de trabajo, atención de enfermos y gestión 
de rebrote por posibles casos de Covid-19 que deben tratar sus profesionales que se 
encuentran desbordados actualmente, según manifiesta el personal y el sindicato 
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USITAC que ha denunciado la falta de personal médico y de enfermería que tiene 
este centro de primaria y que se complica día tras día.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué medidas urgentes y concretas ha tomado el Departament de Salut para 

atender las necesidades del CAP de Bonavista - La Canonja?
2. ¿Qué medidas urgentes y concretas ha tomado el Departament de Salut para 

atender a otros CAPs que se encuentran en la misma situación que el CAP de Bo-
navista-La Canonja?

Palacio del Parlamento, 4 de septiembre de 2020 
Jorge Soler González, Francisco Javier Domínguez Serrano, Martín Eusebio 

Barra López, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament dels 
Premis Laya de l’Oficina de Drets Civils i Polítics del Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
314-09209/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 76111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Teniendo en cuenta el contenido de la Orden VEH/147/2020, de 27 de agosto, 

por la que se crean los Premios Laya de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos 
del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, para fomentar 
la divulgación, el conocimiento y la reflexión de los derechos civiles y políticos, y 
se aprueban las bases reguladoras y la actual situación de pandemia sanitaria y de 
consiguiente grave crisis económica y social ¿Considera el Govern que financiar con 
dinero público con las nada desdeñables cantidades de 50.000 y 25.000 euros unos 
«premios» de una oficina dependiente del Govern que ha manifestado en su corta 
existencia un claro sesgo partidista en su actuación es la mejor forma para perseguir 
el interés general del conjunto de los ciudadanos? 

Palacio del Parlamento, 7 de septiembre de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la credibilitat dels 
Premis Laya de l’Oficina de Drets Civils i Polítics del Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
314-09210/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 76112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Fascicle segon
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Teniendo en cuenta el contenido de la Orden VEH/147/2020, de 27 de agosto, 

por la que se crean los Premios Laya de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos 
del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, para fomentar 
la divulgación, el conocimiento y la reflexión de los derechos civiles y políticos, y 
se aprueban las bases reguladoras y la actual situación de pandemia sanitaria y de 
consiguiente grave crisis económica y social ¿Considera el Govern que una oficina 
subordinada al mismo, cuyo responsable tiene una trayectoria política que le impide 
la más mínima apariencia de neutralidad nombrado a dedo por el propio Govern y 
que ha mostrado un evidente sesgo partidista tiene algún tipo de credibilidad y ob-
jetividad para promover la defensa de derechos constitucionales de los ciudadanos 
ante vulneraciones o abusos, por ejemplo, del mismo Govern? ¿Considera ante estas 
circunstancias que la concesión de «premios» por parte de dicha oficina puede tener 
la más mínima credibilidad para cualquier ciudadano? 

Palacio del Parlamento, 7 de septiembre de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller de 
Territori i Sostenibilitat va mentir respecte al projecte de Hard Rock a 
Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-09211/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 76142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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 polèmic projecte d’instal·lació d’un macrocomplex turístic amb un casino de 
joc en el centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou, hereu dels projectes fallits 
d’Eurovegas i de Barcelona World, acumula un nou episodi de problemes i d’irre-
gularitats.

Malgrat ser una operació privada, el Govern de la Generalitat s’ha compromès 
amb el projecte de Hard Rock de forma temerària i irresponsable. El 2014 el Govern 
va impulsar la reforma de la llei sobre centres recreatius turístics i de les normes en 
matèria de tributació, comerç i joc per afavorir l’empresa promotora amb una subs-
tancial reducció fiscal pel futur casino, una modificació legislativa en benefici d’in-
teressos privats i contrària a l’interès general. Fa uns mesos l’Incasol va adquirir a 
Caixabank els terrenys on s’ha d’instal·lar el nou macrocomplex per, segons el Go-
vern, vendre’ls als promotors. Una operació, que de moment sembla estar bloqueja-
da, i que és d’alt risc financer per la Generalitat, amb un cost de 120 M€.

El Consell Executiu va aprovar un acord pel qual s’ordena a l’Institut Català del 
Sòl l’adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb apro-
fitament privat que són propietat de Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U. 
i que estan inclosos en l’àmbit del sector 1 «Complexos Turístics Integrats-CTI» 
del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic 
(CRT) de Vila-seca i Salou.

Aquest acord ordena en primer lloc a l’Institut Català del Sòl, una vegada es 
compleixin els requisits i termes previstos en l’escriptura de compravenda, adquirir 
a l’entitat mercantil Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U, aquests ter-
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renys per un import total de 120.000.000 d’euros. En segon terme l’acord ordena a 
l’Incasòl l’alienació, a través d’adjudicació directa, d’aquests mateixos terrenys per 
un import total de 120.000.000 d’euros. En tractar-se d’una operació en unitat d’ac-
te, si no es produeix la venda no es procediria tampoc prèviament a la compra dels 
terrenys.

Tot i que en seu parlamentària el Govern de la Generalitat va afirmar en boca del 
seu Vicepresident d’Economia i Hisenda, d’una banda, i del conseller de Territori 
i sostenibilitat, per l’altre, que tot el que tingui a veure amb el CRT de Vila-seca i 
Salou no costaria ni un sol euro al Govern i en conseqüència a la ciutadania de Ca-
talunya.

En hem assabentat pels mitjans de comunicació que l’Incasòl avançarà els 120 
milions d’euros de la compra dels terrenys a Caixabank, fent una modificació de 
Pressupost, per després vendre aquests terrenys als promotors de Hard Rock Enter-
tainment World en tres terminis, 20% (24 milions d’euros més IVA) en el moment 
de la formalització del contracte, el 70% (84 milions d’euros més IVA) amb la publi-
cació definitiva del plans de millora urbana (PMU) al Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC) i el 10% restant (12 milions d’euros més IVA) amb la «inscripció del pro-
jecte de reparcel·lació als registres de la propietat que corresponguin» o bé «trans-
correguts sis mesos a partir de la publicació de l’aprovació definitiva del PMU en 
cas que el projecte de reparcel·lació no hagi estat inscrit per causes atribuïbles exclu-
sivament al comprador [Hard Rock]».

Així mateix, l’Incasòl assumiria, «amb tota indemnitat per a la venedora, tota 
la responsabilitat que eventualment pogués correspondre a la venedora [Criteria] a 
conseqüència dels expedients expiatoris duts a terme en l’àmbit del centre recrea-
tiu i turístic, ja sigui respecte de les finques que són objecte de venda com les que 
continuen en propietat de la venedora». Hard Rock podria executar l’opció de venda 
dels terrenys per 120 milions d’euros i el valor dels costos addicionals, sobre la qual 
l’Incasòl tindria «l’obligació de recomprar» durant 10 anys sempre que l’empresa 
notifiqués la voluntat de vendre amb un mes d’antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El conseller de Territori va mentir conscientment en seu parlamentària a l’afir-

mar que el projecte de «Hard Rock no costaria un euro a la Generalitat»?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda va mentir respecte al 
projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-09212/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 76143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

Ref.: 314DCC08092000703 

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 polèmic projecte d’instal·lació d’un macrocomplex turístic amb un casino de 
joc en el centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou, hereu dels projectes fallits 
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d’Eurovegas i de Barcelona World, acumula un nou episodi de problemes i d’irre-
gularitats.

Malgrat ser una operació privada, el Govern de la Generalitat s’ha compromès 
amb el projecte de Hard Rock de forma temerària i irresponsable. El 2014 el Govern 
va impulsar la reforma de la llei sobre centres recreatius turístics i de les normes en 
matèria de tributació, comerç i joc per afavorir l’empresa promotora amb una subs-
tancial reducció fiscal pel futur casino, una modificació legislativa en benefici d’in-
teressos privats i contrària a l’interès general. Fa uns mesos l’Incasol va adquirir a 
Caixabank els terrenys on s’ha d’instal·lar el nou macrocomplex per, segons el Go-
vern, vendre’ls als promotors. Una operació, que de moment sembla estar bloqueja-
da, i que és d’alt risc financer per la Generalitat, amb un cost de 120M€.

El Consell Executiu va aprovar un acord pel qual s’ordena a l’Institut Català del 
Sòl l’adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb apro-
fitament privat que són propietat de Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U. 
i que estan inclosos en l’àmbit del sector 1 «Complexos Turístics Integrats-CTI» 
del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic 
(CRT) de Vila-seca i Salou.

Aquest acord ordena en primer lloc a l’Institut Català del Sòl, una vegada es com-
pleixin els requisits i termes previstos en l’escriptura de compravenda, adquirir a l’en-
titat mercantil Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U, aquests terrenys per 
un import total de 120.000.000 d’euros. En segon terme l’acord ordena a l’Incasòl 
l’alienació, a través d’adjudicació directa, d’aquests mateixos terrenys per un import 
total de 120.000.000 d’euros. En tractar-se d’una operació en unitat d’acte, si no es 
produeix la venda no es procediria tampoc prèviament a la compra dels terrenys.

Tot i que en seu parlamentària el Govern de la Generalitat va afirmar en boca del 
seu Vicepresident d’Economia i Hisenda, d’una banda, i del conseller de Territori 
i sostenibilitat, per l’altre, que tot el que tingui a veure amb el CRT de Vila-seca i 
Salou no costaria ni un sol euro al Govern i en conseqüència a la ciutadania de Ca-
talunya.

En hem assabentat pels mitjans de comunicació que l’Incasòl avançarà els 120 
milions d’euros de la compra dels terrenys a Caixabank, fent una modificació de 
Pressupost, per després vendre aquests terrenys als promotors de Hard Rock Enter-
tainment World en tres terminis, 20% (24 milions d’euros més IVA) en el moment 
de la formalització del contracte, el 70% (84 milions d’euros més IVA) amb la publi-
cació definitiva del plans de millora urbana (PMU) al Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC) i el 10% restant (12 milions d’euros més IVA) amb la «inscripció del pro-
jecte de reparcel·lació als registres de la propietat que corresponguin» o bé «trans-
correguts sis mesos a partir de la publicació de l’aprovació definitiva del PMU en 
cas que el projecte de reparcel·lació no hagi estat inscrit per causes atribuïbles exclu-
sivament al comprador [Hard Rock]».

Així mateix, l’Incasòl assumiria, «amb tota indemnitat per a la venedora, tota 
la responsabilitat que eventualment pogués correspondre a la venedora [Criteria] a 
conseqüència dels expedients expiatoris duts a terme en l’àmbit del centre recrea-
tiu i turístic, ja sigui respecte de les finques que són objecte de venda com les que 
continuen en propietat de la venedora». Hard Rock podria executar l’opció de venda 
dels terrenys per 120 milions d’euros i el valor dels costos addicionals, sobre la qual 
l’Incasòl tindria «l’obligació de recomprar» durant 10 anys sempre que l’empresa 
notifiqués la voluntat de vendre amb un mes d’antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El vicepresident d’Economia va mentir conscientment en seu parlamentària a 

l’afirmar que el projecte de «Hard Rock no costaria un euro a la Generalitat»?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’Institut Català del Sòl assumeix els riscos econòmics de 
l’operació de Hard Rock a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-09213/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 76144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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 polèmic projecte d’instal·lació d’un macrocomplex turístic amb un casino de 
joc en el centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou, hereu dels projectes fallits 
d’Eurovegas i de Barcelona World, acumula un nou episodi de problemes i d’irre-
gularitats.

Malgrat ser una operació privada, el Govern de la Generalitat s’ha compromès 
amb el projecte de Hard Rock de forma temerària i irresponsable. El 2014 el Govern 
va impulsar la reforma de la llei sobre centres recreatius turístics i de les normes en 
matèria de tributació, comerç i joc per afavorir l’empresa promotora amb una subs-
tancial reducció fiscal pel futur casino, una modificació legislativa en benefici d’in-
teressos privats i contrària a l’interès general. Fa uns mesos l’Incasol va adquirir a 
Caixabank els terrenys on s’ha d’instal·lar el nou macrocomplex per, segons el Go-
vern, vendre’ls als promotors. Una operació, que de moment sembla estar bloqueja-
da, i que és d’alt risc financer per la Generalitat, amb un cost de 120M€.

El Consell Executiu va aprovar un acord pel qual s’ordena a l’Institut Català del 
Sòl l’adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb apro-
fitament privat que són propietat de Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U. 
i que estan inclosos en l’àmbit del sector 1 «Complexos Turístics Integrats-CTI» 
del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic 
(CRT) de Vila-seca i Salou.

Aquest acord ordena en primer lloc a l’Institut Català del Sòl, una vegada es 
compleixin els requisits i termes previstos en l’escriptura de compravenda, adquirir 
a l’entitat mercantil Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U, aquests ter-
renys per un import total de 120.000.000 d’euros. En segon terme l’acord ordena a 
l’Incasòl l’alienació, a través d’adjudicació directa, d’aquests mateixos terrenys per 
un import total de 120.000.000 d’euros. En tractar-se d’una operació en unitat d’ac-
te, si no es produeix la venda no es procediria tampoc prèviament a la compra dels 
terrenys.

Tot i que en seu parlamentària el Govern de la Generalitat va afirmar en boca del 
seu Vicepresident d’Economia i Hisenda, d’una banda, i del conseller de Territori 
i sostenibilitat, per l’altre, que tot el que tingui a veure amb el CRT de Vila-seca i 
Salou no costaria ni un sol euro al Govern i en conseqüència a la ciutadania de Ca-
talunya.

En hem assabentat pels mitjans de comunicació que l’Incasòl avançarà els 120 
milions d’euros de la compra dels terrenys a Caixabank, fent una modificació de 
Pressupost, per després vendre aquests terrenys als promotors de Hard Rock Enter-
tainment World en tres terminis, 20% (24 milions d’euros més IVA) en el moment 
de la formalització del contracte, el 70% (84 milions d’euros més IVA) amb la publi-
cació definitiva del plans de millora urbana (PMU) al Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC) i el 10% restant (12 milions d’euros més IVA) amb la «inscripció del pro-
jecte de reparcel·lació als registres de la propietat que corresponguin» o bé «trans-
correguts sis mesos a partir de la publicació de l’aprovació definitiva del PMU en 
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cas que el projecte de reparcel·lació no hagi estat inscrit per causes atribuïbles exclu-
sivament al comprador [Hard Rock]».

Així mateix, l’Incasòl assumiria, «amb tota indemnitat per a la venedora, tota 
la responsabilitat que eventualment pogués correspondre a la venedora [Criteria] a 
conseqüència dels expedients expiatoris duts a terme en l’àmbit del centre recrea-
tiu i turístic, ja sigui respecte de les finques que són objecte de venda com les que 
continuen en propietat de la venedora». Hard Rock podria executar l’opció de venda 
dels terrenys per 120 milions d’euros i el valor dels costos addicionals, sobre la qual 
l’Incasòl tindria «l’obligació de recomprar» durant 10 anys sempre que l’empresa 
notifiqués la voluntat de vendre amb un mes d’antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què l’Incasòl assumeix tots els riscos econòmics de l’operació?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals fa d’agència immobiliària i promotora del projecte de Hard 
Rock a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-09214/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 76145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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 polèmic projecte d’instal·lació d’un macrocomplex turístic amb un casino de 
joc en el centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou, hereu dels projectes fallits 
d’Eurovegas i de Barcelona World, acumula un nou episodi de problemes i d’irre-
gularitats.

Malgrat ser una operació privada, el Govern de la Generalitat s’ha compromès 
amb el projecte de Hard Rock de forma temerària i irresponsable. El 2014 el Govern 
va impulsar la reforma de la llei sobre centres recreatius turístics i de les normes en 
matèria de tributació, comerç i joc per afavorir l’empresa promotora amb una subs-
tancial reducció fiscal pel futur casino, una modificació legislativa en benefici d’in-
teressos privats i contrària a l’interès general. Fa uns mesos l’Incasol va adquirir a 
Caixabank els terrenys on s’ha d’instal·lar el nou macrocomplex per, segons el Go-
vern, vendre’ls als promotors. Una operació, que de moment sembla estar bloqueja-
da, i que és d’alt risc financer per la Generalitat, amb un cost de 120M€.

El Consell Executiu va aprovar un acord pel qual s’ordena a l’Institut Català del 
Sòl l’adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb apro-
fitament privat que són propietat de Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U. 
i que estan inclosos en l’àmbit del sector 1 «Complexos Turístics Integrats-CTI» 
del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic 
(CRT) de Vila-seca i Salou.

Aquest acord ordena en primer lloc a l’Institut Català del Sòl, una vegada es 
compleixin els requisits i termes previstos en l’escriptura de compravenda, adquirir 
a l’entitat mercantil Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U, aquests ter-
renys per un import total de 120.000.000 d’euros. En segon terme l’acord ordena a 
l’Incasòl l’alienació, a través d’adjudicació directa, d’aquests mateixos terrenys per 
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un import total de 120.000.000 d’euros. En tractar-se d’una operació en unitat d’ac-
te, si no es produeix la venda no es procediria tampoc prèviament a la compra dels 
terrenys.

Tot i que en seu parlamentària el Govern de la Generalitat va afirmar en boca del 
seu Vicepresident d’Economia i Hisenda, d’una banda, i del conseller de Territori 
i sostenibilitat, per l’altre, que tot el que tingui a veure amb el CRT de Vila-seca i 
Salou no costaria ni un sol euro al Govern i en conseqüència a la ciutadania de Ca-
talunya.

En hem assabentat pels mitjans de comunicació que l’Incasòl avançarà els 120 
milions d’euros de la compra dels terrenys a Caixabank, fent una modificació de 
Pressupost, per després vendre aquests terrenys als promotors de Hard Rock Enter-
tainment World en tres terminis, 20% (24 milions d’euros més IVA) en el moment 
de la formalització del contracte, el 70% (84 milions d’euros més IVA) amb la publi-
cació definitiva del plans de millora urbana (PMU) al Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC) i el 10% restant (12 milions d’euros més IVA) amb la «inscripció del pro-
jecte de reparcel·lació als registres de la propietat que corresponguin» o bé «trans-
correguts sis mesos a partir de la publicació de l’aprovació definitiva del PMU en 
cas que el projecte de reparcel·lació no hagi estat inscrit per causes atribuïbles exclu-
sivament al comprador [Hard Rock]».

Així mateix, l’Incasòl assumiria, «amb tota indemnitat per a la venedora, tota 
la responsabilitat que eventualment pogués correspondre a la venedora [Criteria] a 
conseqüència dels expedients expiatoris duts a terme en l’àmbit del centre recrea-
tiu i turístic, ja sigui respecte de les finques que són objecte de venda com les que 
continuen en propietat de la venedora». Hard Rock podria executar l’opció de venda 
dels terrenys per 120 milions d’euros i el valor dels costos addicionals, sobre la qual 
l’Incasòl tindria «l’obligació de recomprar» durant 10 anys sempre que l’empresa 
notifiqués la voluntat de vendre amb un mes d’antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què la Generalitat fa d’agència immobiliària i promotora d’aquest projecte 

privat?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els termes en què 
els promotors del projecte de Hard Rock poden obligar l’Institut 
Català del Sòl a la recompra dels terrenys
314-09215/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 76146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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 polèmic projecte d’instal·lació d’un macrocomplex turístic amb un casino de 
joc en el centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou, hereu dels projectes fallits 
d’Eurovegas i de Barcelona World, acumula un nou episodi de problemes i d’irre-
gularitats.

Malgrat ser una operació privada, el Govern de la Generalitat s’ha compromès 
amb el projecte de Hard Rock de forma temerària i irresponsable. El 2014 el Govern 
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va impulsar la reforma de la llei sobre centres recreatius turístics i de les normes en 
matèria de tributació, comerç i joc per afavorir l’empresa promotora amb una subs-
tancial reducció fiscal pel futur casino, una modificació legislativa en benefici d’in-
teressos privats i contrària a l’interès general. Fa uns mesos l’Incasol va adquirir a 
Caixabank els terrenys on s’ha d’instal·lar el nou macrocomplex per, segons el Go-
vern, vendre’ls als promotors. Una operació, que de moment sembla estar bloqueja-
da, i que és d’alt risc financer per la Generalitat, amb un cost de 120M€.

El Consell Executiu va aprovar un acord pel qual s’ordena a l’Institut Català del 
Sòl l’adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb apro-
fitament privat que són propietat de Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U. 
i que estan inclosos en l’àmbit del sector 1 «Complexos Turístics Integrats-CTI» 
del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic 
(CRT) de Vila-seca i Salou.

Aquest acord ordena en primer lloc a l’Institut Català del Sòl, una vegada es 
compleixin els requisits i termes previstos en l’escriptura de compravenda, adquirir 
a l’entitat mercantil Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U, aquests ter-
renys per un import total de 120.000.000 d’euros. En segon terme l’acord ordena a 
l’Incasòl l’alienació, a través d’adjudicació directa, d’aquests mateixos terrenys per 
un import total de 120.000.000 d’euros. En tractar-se d’una operació en unitat d’ac-
te, si no es produeix la venda no es procediria tampoc prèviament a la compra dels 
terrenys.

Tot i que en seu parlamentària el Govern de la Generalitat va afirmar en boca del 
seu Vicepresident d’Economia i Hisenda, d’una banda, i del conseller de Territori 
i sostenibilitat, per l’altre, que tot el que tingui a veure amb el CRT de Vila-seca i 
Salou no costaria ni un sol euro al Govern i en conseqüència a la ciutadania de Ca-
talunya.

En hem assabentat pels mitjans de comunicació que l’Incasòl avançarà els 120 
milions d’euros de la compra dels terrenys a Caixabank, fent una modificació de 
Pressupost, per després vendre aquests terrenys als promotors de Hard Rock Enter-
tainment World en tres terminis, 20% (24 milions d’euros més IVA) en el moment 
de la formalització del contracte, el 70% (84 milions d’euros més IVA) amb la publi-
cació definitiva del plans de millora urbana (PMU) al Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC) i el 10% restant (12 milions d’euros més IVA) amb la «inscripció del pro-
jecte de reparcel·lació als registres de la propietat que corresponguin» o bé «trans-
correguts sis mesos a partir de la publicació de l’aprovació definitiva del PMU en 
cas que el projecte de reparcel·lació no hagi estat inscrit per causes atribuïbles exclu-
sivament al comprador [Hard Rock]».

Així mateix, l’Incasòl assumiria, «amb tota indemnitat per a la venedora, tota 
la responsabilitat que eventualment pogués correspondre a la venedora [Criteria] a 
conseqüència dels expedients expiatoris duts a terme en l’àmbit del centre recrea-
tiu i turístic, ja sigui respecte de les finques que són objecte de venda com les que 
continuen en propietat de la venedora». Hard Rock podria executar l’opció de venda 
dels terrenys per 120 milions d’euros i el valor dels costos addicionals, sobre la qual 
l’Incasòl tindria «l’obligació de recomprar» durant 10 anys sempre que l’empresa 
notifiqués la voluntat de vendre amb un mes d’antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quins termes els promotors de Hard Rock poden revertir i obligar a la re-

compra per part de l’Incasòl dels terrenys?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
l’Institut Català del Sòl de possibles indemnitzacions als propietaris 
dels terrenys on s’ha d’emplaçar el complex de Hard Rock
314-09216/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 76147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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 polèmic projecte d’instal·lació d’un macrocomplex turístic amb un casino de 
joc en el centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou, hereu dels projectes fallits 
d’Eurovegas i de Barcelona World, acumula un nou episodi de problemes i d’irre-
gularitats.

Malgrat ser una operació privada, el Govern de la Generalitat s’ha compromès 
amb el projecte de Hard Rock de forma temerària i irresponsable. El 2014 el Govern 
va impulsar la reforma de la llei sobre centres recreatius turístics i de les normes en 
matèria de tributació, comerç i joc per afavorir l’empresa promotora amb una subs-
tancial reducció fiscal pel futur casino, una modificació legislativa en benefici d’in-
teressos privats i contrària a l’interès general. Fa uns mesos l’Incasol va adquirir a 
Caixabank els terrenys on s’ha d’instal·lar el nou macrocomplex per, segons el Go-
vern, vendre’ls als promotors. Una operació, que de moment sembla estar bloqueja-
da, i que és d’alt risc financer per la Generalitat, amb un cost de 120M€.

El Consell Executiu va aprovar un acord pel qual s’ordena a l’Institut Català del 
Sòl l’adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb apro-
fitament privat que són propietat de Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U. 
i que estan inclosos en l’àmbit del sector 1 «Complexos Turístics Integrats-CTI» 
del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic 
(CRT) de Vila-seca i Salou.

Aquest acord ordena en primer lloc a l’Institut Català del Sòl, una vegada es 
compleixin els requisits i termes previstos en l’escriptura de compravenda, adquirir 
a l’entitat mercantil Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U, aquests ter-
renys per un import total de 120.000.000 d’euros. En segon terme l’acord ordena a 
l’Incasòl l’alienació, a través d’adjudicació directa, d’aquests mateixos terrenys per 
un import total de 120.000.000 d’euros. En tractar-se d’una operació en unitat d’ac-
te, si no es produeix la venda no es procediria tampoc prèviament a la compra dels 
terrenys.

Tot i que en seu parlamentària el Govern de la Generalitat va afirmar en boca del 
seu Vicepresident d’Economia i Hisenda, d’una banda, i del conseller de Territori 
i sostenibilitat, per l’altre, que tot el que tingui a veure amb el CRT de Vila-seca i 
Salou no costaria ni un sol euro al Govern i en conseqüència a la ciutadania de Ca-
talunya.

En hem assabentat pels mitjans de comunicació que l’Incasòl avançarà els 120 
milions d’euros de la compra dels terrenys a Caixabank, fent una modificació de 
Pressupost, per després vendre aquests terrenys als promotors de Hard Rock Enter-
tainment World en tres terminis, 20% (24 milions d’euros més IVA) en el moment 
de la formalització del contracte, el 70% (84 milions d’euros més IVA) amb la publi-
cació definitiva del plans de millora urbana (PMU) al Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC) i el 10% restant (12 milions d’euros més IVA) amb la «inscripció del pro-
jecte de reparcel·lació als registres de la propietat que corresponguin» o bé «trans-
correguts sis mesos a partir de la publicació de l’aprovació definitiva del PMU en 
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cas que el projecte de reparcel·lació no hagi estat inscrit per causes atribuïbles exclu-
sivament al comprador [Hard Rock]».

Així mateix, l’Incasòl assumiria, «amb tota indemnitat per a la venedora, tota 
la responsabilitat que eventualment pogués correspondre a la venedora [Criteria] a 
conseqüència dels expedients expiatoris duts a terme en l’àmbit del centre recrea-
tiu i turístic, ja sigui respecte de les finques que són objecte de venda com les que 
continuen en propietat de la venedora». Hard Rock podria executar l’opció de venda 
dels terrenys per 120 milions d’euros i el valor dels costos addicionals, sobre la qual 
l’Incasòl tindria «l’obligació de recomprar» durant 10 anys sempre que l’empresa 
notifiqués la voluntat de vendre amb un mes d’antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió econòmica fa l’Incasòl de possibles indemnitzacions a antics o 

actuals propietaris dels terrenys?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’operació del 
projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou (Tarragonès) concorda amb 
les actuacions de reconstrucció post-crisi de la Covid-19
314-09217/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 76148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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 polèmic projecte d’instal·lació d’un macrocomplex turístic amb un casino de 
joc en el centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou, hereu dels projectes fallits 
d’Eurovegas i de Barcelona World, acumula un nou episodi de problemes i d’irre-
gularitats.

Malgrat ser una operació privada, el Govern de la Generalitat s’ha compromès 
amb el projecte de Hard Rock de forma temerària i irresponsable. El 2014 el Govern 
va impulsar la reforma de la llei sobre centres recreatius turístics i de les normes en 
matèria de tributació, comerç i joc per afavorir l’empresa promotora amb una subs-
tancial reducció fiscal pel futur casino, una modificació legislativa en benefici d’in-
teressos privats i contrària a l’interès general. Fa uns mesos l’Incasol va adquirir a 
Caixabank els terrenys on s’ha d’instal·lar el nou macrocomplex per, segons el Go-
vern, vendre’ls als promotors. Una operació, que de moment sembla estar bloqueja-
da, i que és d’alt risc financer per la Generalitat, amb un cost de 120M€.

El Consell Executiu va aprovar un acord pel qual s’ordena a l’Institut Català del 
Sòl l’adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb apro-
fitament privat que són propietat de Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U. 
i que estan inclosos en l’àmbit del sector 1 «Complexos Turístics Integrats-CTI» 
del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic 
(CRT) de Vila-seca i Salou.

Aquest acord ordena en primer lloc a l’Institut Català del Sòl, una vegada es 
compleixin els requisits i termes previstos en l’escriptura de compravenda, adquirir 
a l’entitat mercantil Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U, aquests ter-
renys per un import total de 120.000.000 d’euros. En segon terme l’acord ordena a 
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l’Incasòl l’alienació, a través d’adjudicació directa, d’aquests mateixos terrenys per 
un import total de 120.000.000 d’euros. En tractar-se d’una operació en unitat d’ac-
te, si no es produeix la venda no es procediria tampoc prèviament a la compra dels 
terrenys.

Tot i que en seu parlamentària el Govern de la Generalitat va afirmar en boca del 
seu Vicepresident d’Economia i Hisenda, d’una banda, i del conseller de Territori 
i sostenibilitat, per l’altre, que tot el que tingui a veure amb el CRT de Vila-seca i 
Salou no costaria ni un sol euro al Govern i en conseqüència a la ciutadania de Ca-
talunya.

En hem assabentat pels mitjans de comunicació que l’Incasòl avançarà els 120 
milions d’euros de la compra dels terrenys a Caixabank, fent una modificació de 
Pressupost, per després vendre aquests terrenys als promotors de Hard Rock Enter-
tainment World en tres terminis, 20% (24 milions d’euros més IVA) en el moment 
de la formalització del contracte, el 70% (84 milions d’euros més IVA) amb la publi-
cació definitiva del plans de millora urbana (PMU) al Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC) i el 10% restant (12 milions d’euros més IVA) amb la «inscripció del pro-
jecte de reparcel·lació als registres de la propietat que corresponguin» o bé «trans-
correguts sis mesos a partir de la publicació de l’aprovació definitiva del PMU en 
cas que el projecte de reparcel·lació no hagi estat inscrit per causes atribuïbles exclu-
sivament al comprador [Hard Rock]».

Així mateix, l’Incasòl assumiria, «amb tota indemnitat per a la venedora, tota 
la responsabilitat que eventualment pogués correspondre a la venedora [Criteria] a 
conseqüència dels expedients expiatoris duts a terme en l’àmbit del centre recrea-
tiu i turístic, ja sigui respecte de les finques que són objecte de venda com les que 
continuen en propietat de la venedora». Hard Rock podria executar l’opció de venda 
dels terrenys per 120 milions d’euros i el valor dels costos addicionals, sobre la qual 
l’Incasòl tindria «l’obligació de recomprar» durant 10 anys sempre que l’empresa 
notifiqués la voluntat de vendre amb un mes d’antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que aquesta operació concorda amb actuacions de recons-

trucció post crisi del Covid-19?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes que 
s’hauran d’abandonar per a poder fer front pressupostàriament al 
projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-09218/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 76149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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 polèmic projecte d’instal·lació d’un macrocomplex turístic amb un casino de 
joc en el centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou, hereu dels projectes fallits 
d’Eurovegas i de Barcelona World, acumula un nou episodi de problemes i d’irre-
gularitats.
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Malgrat ser una operació privada, el Govern de la Generalitat s’ha compromès 
amb el projecte de Hard Rock de forma temerària i irresponsable. El 2014 el Govern 
va impulsar la reforma de la llei sobre centres recreatius turístics i de les normes en 
matèria de tributació, comerç i joc per afavorir l’empresa promotora amb una subs-
tancial reducció fiscal pel futur casino, una modificació legislativa en benefici d’in-
teressos privats i contrària a l’interès general. Fa uns mesos l’Incasol va adquirir a 
Caixabank els terrenys on s’ha d’instal·lar el nou macrocomplex per, segons el Go-
vern, vendre’ls als promotors. Una operació, que de moment sembla estar bloqueja-
da, i que és d’alt risc financer per la Generalitat, amb un cost de 120M€.

El Consell Executiu va aprovar un acord pel qual s’ordena a l’Institut Català del 
Sòl l’adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb apro-
fitament privat que són propietat de Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U. 
i que estan inclosos en l’àmbit del sector 1 «Complexos Turístics Integrats-CTI» 
del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic 
(CRT) de Vila-seca i Salou.

Aquest acord ordena en primer lloc a l’Institut Català del Sòl, una vegada es 
compleixin els requisits i termes previstos en l’escriptura de compravenda, adquirir 
a l’entitat mercantil Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U, aquests ter-
renys per un import total de 120.000.000 d’euros. En segon terme l’acord ordena a 
l’Incasòl l’alienació, a través d’adjudicació directa, d’aquests mateixos terrenys per 
un import total de 120.000.000 d’euros. En tractar-se d’una operació en unitat d’ac-
te, si no es produeix la venda no es procediria tampoc prèviament a la compra dels 
terrenys.

Tot i que en seu parlamentària el Govern de la Generalitat va afirmar en boca del 
seu Vicepresident d’Economia i Hisenda, d’una banda, i del conseller de Territori 
i sostenibilitat, per l’altre, que tot el que tingui a veure amb el CRT de Vila-seca i 
Salou no costaria ni un sol euro al Govern i en conseqüència a la ciutadania de Ca-
talunya.

En hem assabentat pels mitjans de comunicació que l’Incasòl avançarà els 120 
milions d’euros de la compra dels terrenys a Caixabank, fent una modificació de 
Pressupost, per després vendre aquests terrenys als promotors de Hard Rock Enter-
tainment World en tres terminis, 20% (24 milions d’euros més IVA) en el moment 
de la formalització del contracte, el 70% (84 milions d’euros més IVA) amb la publi-
cació definitiva del plans de millora urbana (PMU) al Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC) i el 10% restant (12 milions d’euros més IVA) amb la «inscripció del pro-
jecte de reparcel·lació als registres de la propietat que corresponguin» o bé «trans-
correguts sis mesos a partir de la publicació de l’aprovació definitiva del PMU en 
cas que el projecte de reparcel·lació no hagi estat inscrit per causes atribuïbles exclu-
sivament al comprador [Hard Rock]».

Així mateix, l’Incasòl assumiria, «amb tota indemnitat per a la venedora, tota 
la responsabilitat que eventualment pogués correspondre a la venedora [Criteria] a 
conseqüència dels expedients expiatoris duts a terme en l’àmbit del centre recrea-
tiu i turístic, ja sigui respecte de les finques que són objecte de venda com les que 
continuen en propietat de la venedora». Hard Rock podria executar l’opció de venda 
dels terrenys per 120 milions d’euros i el valor dels costos addicionals, sobre la qual 
l’Incasòl tindria «l’obligació de recomprar» durant 10 anys sempre que l’empresa 
notifiqués la voluntat de vendre amb un mes d’antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins projectes caldrà abandonar per fer front pressupostàriament a aquesta 

operació?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del 
pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat i de l’Institut 
Català del Sòl pel projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou 
(Tarragonès)
314-09219/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 76150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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 polèmic projecte d’instal·lació d’un macrocomplex turístic amb un casino de 
joc en el centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou, hereu dels projectes fallits 
d’Eurovegas i de Barcelona World, acumula un nou episodi de problemes i d’irre-
gularitats.

Malgrat ser una operació privada, el Govern de la Generalitat s’ha compromès 
amb el projecte de Hard Rock de forma temerària i irresponsable. El 2014 el Govern 
va impulsar la reforma de la llei sobre centres recreatius turístics i de les normes en 
matèria de tributació, comerç i joc per afavorir l’empresa promotora amb una subs-
tancial reducció fiscal pel futur casino, una modificació legislativa en benefici d’in-
teressos privats i contrària a l’interès general. Fa uns mesos l’Incasol va adquirir a 
Caixabank els terrenys on s’ha d’instal·lar el nou macrocomplex per, segons el Go-
vern, vendre’ls als promotors. Una operació, que de moment sembla estar bloqueja-
da, i que és d’alt risc financer per la Generalitat, amb un cost de 120 M€.

El Consell Executiu va aprovar un acord pel qual s’ordena a l’Institut Català del 
Sòl l’adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb apro-
fitament privat que són propietat de Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U. 
i que estan inclosos en l’àmbit del sector 1 «Complexos Turístics Integrats-CTI» 
del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic 
(CRT) de Vila-seca i Salou.

Aquest acord ordena en primer lloc a l’Institut Català del Sòl, una vegada es 
compleixin els requisits i termes previstos en l’escriptura de compravenda, adquirir 
a l’entitat mercantil Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U, aquests ter-
renys per un import total de 120.000.000 d’euros. En segon terme l’acord ordena a 
l’Incasòl l’alienació, a través d’adjudicació directa, d’aquests mateixos terrenys per 
un import total de 120.000.000 d’euros. En tractar-se d’una operació en unitat d’ac-
te, si no es produeix la venda no es procediria tampoc prèviament a la compra dels 
terrenys.

Tot i que en seu parlamentària el Govern de la Generalitat va afirmar en boca 
del seu vicepresident d’Economia i Hisenda, d’una banda, i del conseller de Territo-
ri i sostenibilitat, per l’altre, que tot el que tingui a veure amb el CRT de Vila-seca 
i Salou no costaria ni un sol euro al Govern i en conseqüència a la ciutadania de 
Catalunya.

En hem assabentat pels mitjans de comunicació que l’Incasòl avançarà els 120 
milions d’euros de la compra dels terrenys a Caixabank, fent una modificació de 
Pressupost, per després vendre aquests terrenys als promotors de Hard Rock Enter-
tainment World en tres terminis, 20% (24 milions d’euros més IVA) en el moment 
de la formalització del contracte, el 70% (84 milions d’euros més IVA) amb la publi-
cació definitiva del plans de millora urbana (PMU) al Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC) i el 10% restant (12 milions d’euros més IVA) amb la «inscripció del pro-
jecte de reparcel·lació als registres de la propietat que corresponguin» o bé «trans-
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correguts sis mesos a partir de la publicació de l’aprovació definitiva del PMU en 
cas que el projecte de reparcel·lació no hagi estat inscrit per causes atribuïbles exclu-
sivament al comprador [Hard Rock]».

Així mateix, l’Incasòl assumiria, «amb tota indemnitat per a la venedora, tota 
la responsabilitat que eventualment pogués correspondre a la venedora [Criteria] a 
conseqüència dels expedients expiatoris duts a terme en l’àmbit del centre recrea-
tiu i turístic, ja sigui respecte de les finques que són objecte de venda com les que 
continuen en propietat de la venedora». Hard Rock podria executar l’opció de venda 
dels terrenys per 120 milions d’euros i el valor dels costos addicionals, sobre la qual 
l’Incasòl tindria «l’obligació de recomprar» durant 10 anys sempre que l’empresa 
notifiqués la voluntat de vendre amb un mes d’antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com es veurà afectat el pressupost del Departament de Territori i de l’Incasol?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’idioma en què es 
faran les classes de religió islàmica
314-09220/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 76198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El Departament d’Educació ha creat un pla pilot en escoles públiques per impar-
tir la matèria de Religió Islàmica. Atès que l’Alcorà està escrit en àrab clàssic i que 
els musulmans consideren que qualsevol traducció implica deformar les paraules 
del seu profeta,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. En quin idioma es donarà la matèria de Religió Islàmica?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
convocar la concessió de subvencions del Programa de foment del 
parc d’habitatges de lloguer o cessió d’ús
314-09221/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 76271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Respecto a la resolución TES/1236/2020, de 4 de junio, interesa saber a este di-
putado y a su grupo parlamentario: 
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– Si está previsto hacer nuevas convocatorias a lo largo del presente ejercicio de 
2020 para la concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva, de sub-
venciones del Programa de fomento del parque de viviendas de alquiler o cesión de 
uso del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal 
de vivienda 2018-2021.

Palacio del Parlamento, 9 de septiembre de 2020 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups 
que començaran el curs escolar el 14 de setembre de 2020
314-09222/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El conseller d’Educació ha afirmat que el 30% dels grups d’infantil i primària 
superaran la ràtio de 20 alumnes per classe establerta pel curs 2020-21. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants grups començaran el curs escolar a tota Catalunya el proper dia 14 de 
setembre?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups 
d’educació infantil i primària amb més de vint alumnes per aula
314-09223/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El conseller d’Educació ha afirmat que el 30% dels grups d’infantil i primària 
superaran la ràtio de 20 alumnes per classe establerta pel curs 2020-21. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants grups tindran més de 20 alumnes per aula a l’educació infantil i pri-
mària, a tota Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups 
d’educació infantil i primària amb més de vint alumnes per aula als 
centres educatius de l’àrea metropolitana de Barcelona
314-09224/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El conseller d’Educació ha afirmat que el 30% dels grups d’infantil i primària 
superaran la ràtio de 20 alumnes per classe establerta pel curs 2020-21. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants grups tindran més de 20 alumnes per aula a l’educació infantil i pri-
mària als centres educatius corresponents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona? (es 
demana el percentatge respecte el total de grups metropolitans)

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius que no podran complir les ràtios recomanades per al curs 
2020-2021
314-09225/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El conseller d’Educació ha afirmat que el 30% dels grups d’infantil i primària 
superaran la ràtio de 20 alumnes per classe establerta pel curs 2020-21. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– A quins centres educatius no es podran complir aquestes ràtios? Per quin motiu?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units



BOPC 684
18 de setembre de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 53 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
d’educació infantil i primària que començaran el curs 2020-2021 en 
aules amb ràtios superiors a vint alumnes
314-09226/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El conseller d’Educació ha afirmat que el 30% dels grups d’infantil i primària 
superaran la ràtio de 20 alumnes per classe establerta pel curs 2020-21. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants alumnes començaran el curs 2020-2021 amb ràtios superiors a 20 
alumnes per classe a infantil i primària? Quin percentatge representa respecte el 
conjunt de l’alumnat de Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
d’educació infantil i primària d’escoles concertades que començaran 
el curs 2020-2021 en aules amb ràtios superiors a vint alumnes
314-09227/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El conseller d’Educació ha afirmat que el 30% dels grups d’infantil i primària 
superaran la ràtio de 20 alumnes per classe establerta pel curs 2020-21. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants alumnes de l’escola concertada començaran el curs 2020-2021 amb 
ràtios superiors a 20 alumnes per classe a infantil i primària? Quin percentatge re-
presenta respecte el conjunt de l’alumnat de Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
d’educació secundària obligatòria que començaran el curs 2020-2021 
en aules amb ràtios superiors a trenta alumnes
314-09228/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El conseller d’Educació ha afirmat que el 30% dels grups d’infantil i primària 
superaran la ràtio de 20 alumnes per classe establerta pel curs 2020-21. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants alumnes de secundària començaran el curs 2020-21 amb ràtios supe-
riors a 30 alumnes per classe? (Es demana també el percentatge respecte el total 
d’alumnat)

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
d’educació secundària obligatòria d’escoles concertades que 
començaran el curs 2020-2021 en aules amb ràtios superiors a trenta 
alumnes
314-09229/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El conseller d’Educació ha afirmat que el 30% dels grups d’infantil i primària 
superaran la ràtio de 20 alumnes per classe establerta pel curs 2020-21. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants alumnes de secundària de centres concertats començaran el curs 2020-21  
amb ràtios superiors a 30 alumnes per classe?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla educatiu 
previst per a l’educació secundària obligatòria el curs 2020-2021
314-09230/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin pla educatiu té previst el Govern per l’educació secundària durant el curs 

2020-21? Es combinarà a nivell de tota Catalunya l’assistència a l’institut i les clas-
ses a distància? Cada centre decidirà quin tipus d’ensenyament fa i la organització 
de l’ensenyament o hi ha algun tipus d’instrucció al respecte?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents addicionals contractats el curs 2020-2021 per centre 
educatiu
314-09231/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants docents addicionals s’han contractat aquest curs per centre educatiu? 

(Es prega que s’especifiqui per infantil, primària i secundària, centres públic i con-
certats)

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals de suport addicionals contractats el curs 2020-2021 
per a atendre als alumnes amb necessitats educatives especials
314-09232/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants professionals de suport addicionals s’han contractat per atendre l’alum-

nat amb NEE aquest proper curs escolar, per centre ordinari?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals de suport addicionals contractats el curs 2020-2021 
per centre d’educació especial
314-09233/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants professionals de suport addicionals s’han contractat per centre d’educa-

ció especial, aquest proper curs?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim de 
substitucions previst per a garantir la cobertura immediata de les 
baixes de docents durant el curs 2020-2021
314-09234/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin règim de substitucions té previst fer el Departament d’Educació per ga-

rantir que es cobreixen de manera immediata les baixes dels docents que es puguin 
produir durant el curs escolar 2020-21? Té previst el Departament d’Educació fer 
nomenaments diaris?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius que ha 
establert el Departament d’Educació en l’àmbit pedagògic
314-09235/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines directrius ha establert el Departament d’Educació en l’àmbit pedagò-

gic? Ha notificat el Govern a les direccions dels centres escolars les instruccions es-
tablertes sobre el currículum? En cas negatiu, quan té previst fer-ho? Per quin motiu 
no s’ha fet encara?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de les 
competències que cal assolir en cada nivell educatiu
314-09236/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha establert el Departament d’Educació les competències clau a assolir a cada 

nivell educatiu? En cas negatiu, per quin motiu? Ho deixaran a criteri de cada cen-
tre educatiu?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units



BOPC 684
18 de setembre de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions que 
s’han donat per a l’ensenyament en els períodes de quarantena
314-09237/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Han emès algun tipus d’instrucció sobre quin tipus d’ensenyament i amb quins 

recursos educatius s’han d’abordar els períodes de quarantena: educació online, qua-
dernets, treballs o projectes?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a 
garantir l’alimentació als alumnes amb beca de menjador que hagin 
de fer quarantena
314-09238/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst el Govern garantir la suficiència alimentària a l’alumnat amb 

beca menjador que durant el curs hagi d’estar en quarantena?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disponibilitat de 
material informàtic i de connexió per als alumnes que ho necessitin
314-09239/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan estaran disponibles el material informàtic i les connectivitats per l’alum-

nat que ho requereixi, d’educació infantil a la secundària? Tenen previst reforçar la 
formació i capacitació digital a l’alumnat i fer-ne a les famílies?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a 
posar en marxa el Pla d’educació digital de Catalunya
314-09240/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari té previst el Departament d’Educació per posar en marxa el Pla 

d’Educació Digital a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells educatius 
a què s’aplicarà el Pla d’educació digital de Catalunya
314-09241/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El Pla d’Educació Digital a Catalunya només cobrirà a partir de 3r d’ESO? 

Quants alumnes té previst el Departament d’Educació cobrir en els nivells anteriors 
a 3r d’ESO? Es requerirà un copagament?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la devolució als 
centres dels ordinadors repartits a les famílies durant el darrer curs 
escolar
314-09242/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Els ordinadors que va repartir el Govern el darrer curs escolar estan encara en 

possessió de les famílies o s’han retornat als centres?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució dels 
problemes de desconnexió digital que van patir molts centres 
escolars durant el confinament
314-09243/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Durant el confinament molts centres escolars es van trobar desconnectats digi-
talment i sense fibra. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– S’ha solucionat aquest problema? Quins problemes resten pendents? Per què?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres escolars sense fibra i desconnectats
314-09244/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres escolars es troben actualment sense fibra i desconnectats?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la 
connexió digital als centres escolars
314-09245/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Pot garantir el Govern que els centres escolars no tornaran a tenir problemes 

de connexió i que les plataformes digitals aguantaran?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió als 
centres escolars de les infraestructures necessàries per a poder 
portar a terme una formació digital a distància
314-09246/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha proveït el Govern als centres escolars de les infraestructures, connexions i 

plataformes digitals i programaris necessaris per poder portar a terme una formació 
digital a distància?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que 
tot el professorat té les competències digitals necessàries per a 
poder afrontar l’ensenyament a distància
314-09247/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Pot garantir que tot el professorat a Catalunya té les competències digitals ne-

cessàries en casos de requerir aquest sistema d’ensenyament? Si és que no, quin per-
centatge de professorat no està preparat per afrontar aquest repte?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en 
capacitació digital dels professors oferta abans de començar el curs 
2020-21
314-09248/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha ofert al professorat formació en matèria de capacitació digital abans de 

començar el curs 2020-21? En cas negatiu, per quin motiu no s’ha fet aquesta for-
mació? En cas positiu, quina formació específica s’ha ofert? Quants docents han fet 
aquesta formació?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que s’ha 
ofert als centres escolars per a gestionar la situació provocada per la 
Covid-19
314-09249/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina formació sobre la gestió de la Covid-19 s’ha ofert als centres escolars? 

Quan s’ha fet aquesta formació? Quants centres no hauran rebut cap tipus de forma-
ció abans de l’inici de curs? Per què?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació relativa 
a la gestió de la situació provocada per la Covid-19 que s’ha fet a les 
escoles bressols
314-09250/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha fet formació sobre la gestió de la Covid-19 a les escoles bressol, escoles 

d’adults i escoles de música? En cas negatiu, per quin motiu no s’ha fet aquesta for-
mació a aquests centres?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de 
material de protecció a tots els centres escolars
314-09251/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha proveït el Departament d’Educació material de protecció a tots els centres 

escolars de Catalunya, tant públics com concertats?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que 
tots els centres escolars comptaran amb el material de protecció 
necessari abans de començar el curs
314-09252/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Pot garantir el Govern que abans de començar el curs escolar 2020-21 tots els 

centres escolars del Servei d’Educació de Catalunya comptaran amb el material de 
protecció necessari?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material de 
protecció que s’ha distribuït als centres escolars
314-09253/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin material de protecció ha distribuït el Departament d’Educació als cen-

tres escolars de Catalunya? Tenen previst anar-lo renovant i completant? Amb quina 
freqüència?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
reforçar específicament amb més material de protecció els centres 
d’alta complexitat i els alumnes més vulnerables
314-09254/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament d’Educació un reforç específic de material de pro-

tecció, com mascaretes, als centres de màxima complexitat i per l’alumnat més vul-
nerable?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament dels 
equips d’assessorament i orientació psicopedagògic i del nombre de 
tècnics d’educació especial i de vetlladors escolars
314-09255/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha reforçat el Departament d’Educació els EAPS o els tècnics d’educació es-

pecial i el nombre de vetlladores a les aules aquest curs?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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