
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 la donació de maquinària de diag-
nòstic i tractament oncològic de la Fundació Amancio Ortega als hospitals catalans
314-06463/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de l’informe que avalua 
la tecnologia disponible i que analitza les estratègies per a renovar el material tec-
nològic dels centres de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
314-06482/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de presentació de l’in-
forme d’anàlisi de situació del material tecnològic dels centres de l’Institut Català 
de la Salut i el Siscat
314-06483/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la maquinària contra el càncer ad-
quirida amb aportacions de la Fundació Amancio Ortega el 2017
314-06484/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres hospitalaris que comp-
ten amb equips contra el càncer adquirits amb aportacions de la Fundació Aman-
cio Ortega
314-06485/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres hospitalaris que no 
compten amb nous equips contra el càncer
314-06486/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dotació de nova ma-
quinària contra el càncer als centres hospitalaris
314-06487/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut ha rebut 
reclamacions dels pacients diabètics per la qualitat de les agulles d’injecció d’insulina
314-06670/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les graelles de puntuació de les em-
preses guanyadores del concurs per al subministrament d’agulles d’injecció d’insulina
314-06671/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes que hi ha hagut en 
altres comunitats autònomes amb les agulles d’injecció d’insulina
314-06672/12
Resposta del Govern 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer un nou concurs 
per a adjudicar el subministrament d’agulles d’injecció d’insulina
314-06673/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taxes estandarditzades de ca-
sos de Covid-19 a les àrees bàsiques de salut publicades en el web de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
314-07171/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual l’hospital de cam-
panya de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) no ha entrat en funcionament
314-07475/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el repartiment de les mascaretes 
gratuïtes a les farmàcies el 20 d’abril
314-07523/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha localitzat 
els pacients dels grups de morbiditat ajustats amb més risc i complexitat d’infec-
ció per Covid-19
314-07537/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realització de tests d’infecció per 
Covid-19, visites o seguiment a les persones amb una càrrega de morbiditat ajustada
314-07538/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a la distribució de mas-
caretes a les farmàcies
314-07566/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el col·lapse del sistema informàtic 
de les receptes electròniques
314-07567/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució que s’ha donat a les far-
màcies per a afrontar la fallada del sistema informàtic de les receptes electròniques
314-07568/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual va fer públiques, 
el 18 d’abril, les seves propostes relatives a la sortida dels infants al carrer sense 
haver-les lliurat prèviament al Ministeri de Sanitat
314-07591/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no va indicar que 
les mesures relatives a la sortida dels infants al carrer que va fer públiques el 18 
d’abril eren només una proposta
314-07592/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la consellera de 
Salut dels inconvenients per als ciutadans de canviar constantment les recomana-
cions i les instruccions
314-07593/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no va difondre, 
un cop publicades, les instruccions del Ministeri de Sanitat per a la sortida dels in-
fants al carrer
314-07594/12
Resposta del Govern 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual va informar i va 
fer recomanacions amb relació a la sortida dels infants al carrer amb propostes no 
aprovades pel Govern de l’Estat
314-07595/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pacients de l’Hospital de Vila-
decans (Baix Llobregat) diagnosticats de Covid-19 o sospitosos d’estar-ne afectats 
que s’han derivat a altres hospitals del març al maig del 2020
314-08649/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes i els tests fets per 
Covid-19 a l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) del març al maig del 2020
314-08650/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de formació del professo-
rat en les metodologies del programa d’immersió lingüística i de llengua i continguts 
en llengua catalana en tots els nivells educatius
314-08795/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos per a protegir els me-
nors víctimes del tràfic d’éssers humans
314-08816/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a acom-
panyar el sector de la cultura arran de les mesures adoptades per a frenar la pro-
pagació de la Covid-19 a l’àrea metropolitana de Barcelona
314-08901/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual l’hostaleria pot 
continuar la seva activitat i els cinemes, teatres i festivals no poden
314-08903/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha hagut casos de contagi en 
esdeveniments culturals que hagin generat brots de Covid-19
314-08904/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
públics que perdran la sisena hora el curs 2020-2021
314-08920/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de recursos materials 
i humans que perdran els centres educatius públics que no tindran la sisena hora 
el curs 2020-2021
314-08921/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
públics que incorporaran la sisena hora el curs 2020-2021
314-08922/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
concertats que perdran la sisena hora el curs 2020-2021
314-08923/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
concertats que incorporaran la sisena hora el curs 2020-2021
314-08924/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del suport escolar 
personalitzat el curs 2020-2021
314-08976/12
Resposta del Govern 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
que eliminaran o reduiran el suport escolar personalitzat
314-08977/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que es reduiran als 
centres educatius pel concepte de suport escolar personalitzat
314-08978/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departa-
ment d’Economia i Hisenda a l’empresa Comsa Service Facility Management del 
gener al juliol
314-09016/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació ha emès una instrucció que possibilita la retirada de la sisena hora 
als centres d’alta complexitat
314-09040/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 168/12, 
sobre la situació d’emergència educativa amb relació a la impartició de la sisena hora
314-09041/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius públics que 
deixaran d’impartir la sisena hora el curs 2020-2021
314-09042/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius públics que 
continuaran impartint la sisena hora el curs 2020-2021
314-09043/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius públics que 
fins ara no impartien la sisena hora i la començaran a impartir a parir del curs 2020-
2021
314-09044/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de la 
cultura que han sol·licitat la prestació per a fer front a les despeses de subminis-
traments bàsics
314-09058/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària d’ajuts als 
professionals de la cultura per a fer front a les despeses de subministraments bàsics
314-09059/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts dels 
professionals de la cultura per a fer front a les despeses de subministraments bàsics
314-09060/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts 
concedits als professionals de la cultura per a fer front a les despeses de submi-
nistraments bàsics
314-09061/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts 
denegats als professionals de la cultura per a fer front a les despeses de submi-
nistraments bàsics
314-09062/12
Resposta del Govern 52
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han dene-
gat ajuts als professionals de la cultura per a fer front a les despeses de subminis-
traments bàsics
314-09063/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat dels ajuts als pro-
fessionals de la cultura per a fer front a les despeses de subministraments bàsics
314-09064/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als sol·licitants dels 
motius pels quals s’han denegat ajuts als professionals de la cultura per a fer front 
a les despeses de subministraments bàsics
314-09065/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actitud de la directora de l’Insti-
tut Ramon Llull davant comentaris desdenyosos envers gent que vivint a Catalunya 
no parla català
314-09068/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió de la consellera de Cultura 
amb relació al fet que una periodista de TV3 hagi publicat a les xarxes socials una 
queixa relativa als usos lingüístics d’un treballador de l’Administració
314-09129/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de l’estudi de mobi-
litat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09161/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa adjudicatària de l’estudi 
de mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09162/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici de l’estudi de mobi-
litat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09163/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finalització de l’estudi 
de mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09164/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació de l’estudi de mo-
bilitat de la C-32 al pas pel Maresme als ajuntaments i altres agents de la comarca
314-09165/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’estudi de mobilitat de la C-32 
al pas pel Maresme contindrà propostes de futur
314-09166/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cerca d’un acord per a definir la 
mobilitat al Maresme i l’alliberament del peatge de la C-32 a partir de l’agost del 2021
314-09167/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos propietat de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats il·legalment a la província de Lleida 
del 2016 ençà
314-09193/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos propietat de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats il·legalment a la província de Tarra-
gona del 2016 ençà
314-09194/12
Resposta del Govern 59
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos propietat de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats il·legalment a la província de Girona 
del 2016 ençà
314-09195/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos propietat de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats il·legalment a la província de Barce-
lona del 2016 ençà
314-09196/12
Resposta del Govern 59

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
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el vicepresident del Govern i con-
seller d’Economia i Hisenda va mentir respecte al projecte de Hard Rock a Vila-seca 
i Salou (Tarragonès)
314-09212/12
Resposta del Govern 61

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
Resposta del Govern 62

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
Resposta del Govern 62

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
Resposta del Govern 63

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
Resposta del Govern 63

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
Resposta del Govern 63

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
Resposta del Govern 63

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
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis ferroviaris afectats pels 
sabotatges i els actes vandàlics de l’11 de setembre de 2020
314-09297/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones afectades 
per la interrupció del servei de trens d’alta velocitat i de rodalia pels sabotatges i 
els actes vandàlics de l’11 de setembre de 2020
314-09298/12
Resposta del Govern 65
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic per a l’Institut Ca-
talà del Sòl de l’operació de Hard Rock Cafe al centre recreatiu i turístic de Vila-seca 
i Salou (Tarragonès)
314-09593/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet efectiu el contracte de 
compravenda entre Criteria Caixa, l’Institut Català del Sòl i l’empresa que ha de fer 
el complex de Hard Rock
314-09594/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si recorrerà contra la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara nul el sector 1 del complex 
de Hard Rock
314-09595/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes arran de 
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara nul el sector 
1 del complex de Hard Rock
314-09596/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del projecte del complex 
de Hard Rock després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya que declara nul el sector 1
314-09597/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a 
desfer les mesures adoptades en benefici de l’empresa que ha de fer el complex 
de Hard Rock
314-09598/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost judicial dels litigis mantin-
guts en l’operació Hard Rock
314-09599/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a traslla-
dar al districte administratiu de la Generalitat els empleats públics que encara no 
s’hi han traslladat
314-09601/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres sanitaris als quals es 
deriva el personal dels centres penitenciaris per a fer-se proves PCR o serològiques
314-09616/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves PCR fetes del 
març ençà al personal i els col·laboradors dels centres penitenciaris
314-09617/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de comunicacions espe-
cials entre interns de centres penitenciaris i llurs familiars del 21 de setembre ençà
314-09618/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de comunicacions es-
pecials denegades entre interns de centres penitenciaris i llurs familiars del 21 de 
setembre ençà
314-09619/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció davant 
el contagi per Covid-19 establertes per a les comunicacions especials entre interns 
de centres penitenciaris i llurs familiars
314-09620/12
Resposta del Govern 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la situació de desemparament dels treballadors 
de l’empresa Alfisa, de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
314-09700/12
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la Inspecció de 
Treball a l’empresa Alfisa, de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
314-09701/12
Resposta del Govern 75

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els darrers 
nomenaments i acords del Consell de Govern de la Corporació
322-00233/12
Substanciació 75

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’actuació 
dels mitjans de la Corporació respecte a la ultradreta
322-00234/12
Substanciació 75

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la dimissió 
del director comercial de la Corporació
322-00235/12
Substanciació 76

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la falta de 
paritat en les corresponsalies dels mitjans públics
322-00236/12
Substanciació 76

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
adoptades per a fer front a la crisi generada per la Covid-19 i el foment del teletre-
ball a la Corporació
322-00237/12
Substanciació 76

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actua-
cions del Consell de Govern davant l’ús dels mitjans de la Corporació per a atacar 
i assenyalar les opinions crítiques amb l’actuació del Govern
322-00238/12
Substanciació 76

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la inacció del 
Consell de Govern davant la reiteració d’insults per part de col·laboradors de TV3 a 
polítics i ciutadans constitucionalistes
322-00239/12
Substanciació 77

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió 
econòmica de la Corporació
322-00240/12
Substanciació 77

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió 
econòmica de la Corporació sobre el retorn de la reducció de l’acord de viabilitat i 
sobre la situació econòmica i financera de la Corporació
322-00241/12
Substanciació 77
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la despesa 
en contractació i producció externa
322-00242/12
Substanciació 77

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el comunicat 
del Consell Professional de Catalunya Ràdio i el Consell Professional de Programes 
titulat Ara i sempre, el que toca és ser crítics
322-00243/12
Substanciació 78

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els resultats de l’audiència de TV3 i les novetats en la programació
323-00310/12
Substanciació 78

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment del llibre d’estil pel que fa a l’ús de la llengua
323-00311/12
Substanciació 78

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment del llibre d’estil pel que fa a l’ús de la llengua
323-00312/12
Substanciació 78

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’ampliació de l’organigrama d’esports
323-00313/12
Substanciació 79

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els nous continguts digitals a TV3
323-00314/12
Substanciació 79

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les agressions a periodistes
323-00315/12
Substanciació 79

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
les audiències digitals
323-00316/12
Substanciació 79

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el 
programa Ja m’entens i els continguts relatius a la diversitat
323-00317/12
Substanciació 79

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la pluralitat política al programa Preguntes freqüents
323-00318/12
Substanciació 80

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la situació financera de TV3 arran de la crisi generada per la Covid-19
323-00319/12
Substanciació 80

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la difusió d’un espai relatiu a la pregunta oral de control a l’actuació de la 
Corporació formulada per la diputada Sonia Sierra sobre la promoció de l’exclusió 
i la discriminació de la llengua castellana duta a terme per TV3
323-00320/12
Substanciació 80

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la realització i difusió del programa Preguntes freqüents
323-00321/12
Substanciació 80
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris emprats en els espais informatius per a informar sobre la pràctica 
de diligències per una comissió judicial en el marc d’una investigació judicial per 
presumptes delictes de corrupció
323-00322/12
Substanciació 81

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament de l’extrema dreta als mitjans de comunicació públics
323-00323/12
Substanciació 81

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assignatures no lin-
güístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a diferents ins-
tituts i escoles
314-09712/12 a 314-09846/12; 314-09883/12 a 314-10094/12; 314-10110/12 a 314-10433/12; 314-
10548/12 a 314-10745/12; 314-10746/12 a 314-12204/12
Pròrroga per a la presentació de la resposta 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’estudi de 
trànsit per a fer la variant de la carretera d’Olot (Garrotxa) és un estudi del Ministeri 
de Foment del 2010
314-12259/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la validesa del creixement acumulatiu 
que representa l’estudi de trànsit per a fer la variant de la carretera d’Olot (Garrotxa)
314-12260/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es planteja 
fer infraestructures menys agressives en zones que són un parc natural
314-12261/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un marc de diàleg 
amb entitats i ciutadans per a afrontar el repte de mobilitat en el parc natural de la 
zona volcànica de la Garrotxa
314-12262/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’estudi informatiu i d’impacte 
ambiental de la construcció de la variant d’Olot s’ha fet d’acord amb la Llei 16/2017, 
del canvi climàtic
314-12263/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives al trànsit rodat 
del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa
314-12264/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’estudi informatiu i d’im-
pacte ambiental de la construcció de la variant d’Olot
314-12265/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a execu-
tar el projecte de la construcció de la variant d’Olot
314-12266/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la construcció de 
vies per a vehicles rodats motoritzats per zones de parcs naturals del territori al que 
estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic
314-12267/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 89
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del projecte de la cons-
trucció de la variant d’Olot al context d’emergència climàtica
314-12268/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rellevància que el Departament 
de Cultura dona al patrimoni etnològic en la Col·lecció Nacional de la Generalitat
314-12269/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar un pla d’ad-
quisicions en l’àmbit del patrimoni cultural etnològic
314-12270/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista pel Departament 
de Cultura per a adquirir patrimoni etnològic per a la Col·lecció Nacional el 2021
314-12271/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Departament de 
Cultura de crear un magatzem o un dipòsit nacional compartit pels museus locals 
i nacionals
314-12272/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció i el desenvolupament 
del projecte del Museu Nacional de Societat i d’integrar-hi l’etnologia
314-12273/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formulació del projecte del Mu-
seu Nacional de Societat
314-12274/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actual situació de la fàbrica de 
components d’automoció TE Connectivity, de Montcada i Reixach (Vallès Occidental)
314-12275/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del tancament de l’em-
presa TE Connectivity
314-12276/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’empresa TE Con-
nectivity i les propostes de futur
314-12277/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació amb el comitè d’em-
presa de TE Connectivity
314-12278/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a intentar garantir 
la continuïtat de l’empresa TE Connectivity
314-12279/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que es duran a terme 
per a garantir els llocs de treball de l’empresa TEC Connectivity
314-12280/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la indústria de l’au-
tomoció
314-12281/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’han reduït les 
unitats TEDAX del Cos de Mossos d’Esquadra
314-12282/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 100
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de fer desaparèixer les 
guàrdies de vint-i-quatre hores dels efectius TEDAX
314-12283/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de tècnics especialistes 
en desactivació d’artefactes explosius centralitzades de l’octubre ençà
314-12284/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que la capacitat 
de resposta immediata dels tècnics especialistes en desactivació d’artefactes ex-
plosius davant d’atemptats, d’explosions o incidents amb risc nuclear, radiològic, 
biològic o químic
314-12285/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de garantir una resposta 
immediata davant d’atemptats, explosions o incidents amb risc nuclear, radiològic, 
biològic i químic
314-12286/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les guàrdies supri-
mides dels tècnics especialistes en desactivació d’artefactes explosius
314-12287/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de resposta immedia-
ta dels equips de guàrdia no presencials dels tècnics especialistes en desactivació 
d’artefactes explosius
314-12288/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els canvis fets en els serveis i 
les unitats dels tècnics especialistes en desactivació d’artefactes explosius s’han 
acordat amb els representants sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra
314-12289/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions rebudes per Xavier 
Vendrell per serveis relatius a les residències de gent gran
314-12290/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del comitè de crisi 
per la situació de les residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19
314-12291/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de les decisions re-
latives a la gestió de les residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19
314-12292/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació que Xavier Vendrell 
es va integrar en el comitè de crisi per la situació les residències de gent gran du-
rant la pandèmia de la Covid-19
314-12293/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de Xavier Vendrell en 
el comitè de crisi durant la pandèmia de la Covid-19
314-12294/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de Xavier Vendrell 
en la gestió de la crisi sanitària a les residències de gent gran durant la pandèmia 
de la Covid-19
314-12295/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 108
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb l’alcaldessa de 
Rubí (Vallès Occidental) amb relació al projecte de reobertura del camp de golf de 
Can Sant Joan
314-12296/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb l’alcaldessa de 
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) amb relació al projecte de reobertura del 
camp de golf de Can Sant Joan
314-12297/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oposició veïnal al projecte de re-
obertura del camp de golf de Can Sant Joan
314-12298/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oposició de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental) al projecte de reobertura del camp de golf de 
Can Sant Joan
314-12299/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oposició de l’Ajuntament de Rubí 
(Vallès Occidental) al projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
314-12300/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del projecte de reobertura 
del camp de golf de Can Sant Joan
314-12301/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del projecte de re-
obertura del camp de golf de Can Sant Joan
314-12302/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha mantingut contactes amb 
cap operador privat interessat en el projecte de reobertura del camp de golf de 
Can Sant Joan
314-12303/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sentit del projecte de reobertura 
del camp de golf de Can Sant Joan en el context d’emergència climàtica
314-12304/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coherència del projecte de re-
obertura del camp de golf de Can Sant Joan amb la Llei 16/2017, del canvi climàtic
314-12305/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de mascaretes que es pro-
porcionen al personal d’administració dels centres d’atenció primària de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-12306/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a decidir el tipus de 
mascaretes que es proporcionen al personal d’administració dels centres d’atenció 
primària de Sabadell (Vallès Occidental)
314-12307/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’equip de protecció indi-
vidual que té el personal d’administració dels centres d’atenció primària de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-12308/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 119
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mascaretes que es 
proporcionen al personal d’administració dels centres d’atenció primària de Sabadell 
(Vallès Occidental) en funció de la jornada de treball
314-12309/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’equip de protecció indi-
vidual que té el personal del Servei d’Atenció Domiciliària de Sabadell (Vallès Oc-
cidental)
314-12310/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mercantilització de les residèn-
cies per a gent gran
314-12311/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a aturar la 
mercantilització de les residències per a gent gran
314-12312/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a garantir la 
qualitat dels serveis de les residències per a gent gran que pertanyen a un fons 
d’inversió estranger
314-12313/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades 
amb les nou residències per a gent gran de STS Gestió de Serveis Sociosanitaris
314-12314/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el canvi de propietari de les 
residències per a gent gran del grup Colisée comporta una revisió dels concerts
314-12315/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les manifestacions del conseller 
de Territori i Sostenibilitat amb relació a la seguretat de viatjar en transport públic 
durant la pandèmia
314-12316/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als professionals del sec-
tor de les fires d’atraccions
314-12317/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord que han signat el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació Estatal
314-12318/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de plantes industrials 
de multinacionals del sector de l’automoció
314-12319/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com es garantiran els llocs de tre-
ball de l’empresa TE Connectivity
314-12320/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar el tanca-
ment de l’empresa TE Connectivity
314-12321/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions amb la di-
recció de l’empresa TE Connectivity
314-12322/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 127
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts públics que ha rebut l’em-
presa TE Connectivity
314-12323/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar un nou pacte 
nacional per a la indústria que aposti per la transició ecològica
314-12324/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures d’urgència previstes 
davant el procés de desindustrialització que afecta Montcada i Reixach (Vallès Oc-
cidental)
314-12325/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a for-
çar l’empresa TE Connectivity a complir el compromís de tres anys que té amb els 
treballadors
314-12326/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació tramesa als de-
legats a l’exterior de la Generalitat amb relació a la denúncia internacional de la in-
habilitació del president Joaquim Torra i Pla
314-12327/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 131
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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 la donació de 
maquinària de diagnòstic i tractament oncològic de la Fundació 
Amancio Ortega als hospitals catalans
314-06463/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-06463/12 us in-
formo del següent:

El Servei Català de la Salut, en el marc de la planificació estratègica per tal d’afron-
tar la renovació tecnològica dels centres assistencials que formen part del sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat), va endegar durant els 
anys 2016 i 2017 les fases preparatòries per a la implementació del Pla específic 
de renovació tecnològica (PeRT), amb l’objectiu de dur a terme amb caràcter pre-
vi les actuacions estratègiques oportunes per a la revisió i actualització del parc 
tecnològic dels centres del Siscat i facilitar la incorporació d’innovació tecnolò-
gica.

En l’àmbit d’aquesta fase diagnòstica per tal de determinar les necessitats espe-
cífiques de renovació tecnològica, es va signar el 19 de maig de 2017 el «Protocolo 
de Intenciones entre la Fundación Amancio Ortega Gaona (FAO) i la Generalitat de 
Catalunya a través del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSa-
lut)», en el marc del programa de Radioteràpia Nacional (RN) de la FAO.

Posteriorment, al mes de novembre de 2017, d’acord amb el procediment admi-
nistratiu, es van licitar els expedients per al subministrament de fins a 61 equips 
(18 acceleradors lineals i 43 mamògrafs), que van ser adjudicats l’any 2018.

D’acord amb el Protocol, una vegada licitats i adjudicats els lots d’equips a sub-
ministrar, es van signar els Convenis Específics (10 de setembre de 2018, 6 de març 
de 2019 i 19 de juny de 2019) que van permetre ajustar l’import de la donació als 
imports finals dels equips adquirits.

El Servei Català de la Salut ha impulsat i gestionats els concursos per a l’adqui-
sició dels equips i els centres del Siscat, fent front a totes les despeses i inversions 
(obres i instal·lacions) associades a la substitució i posada en funcionament dels 
equips.

Actualment, dels 69 equips previstos, 52 ja es troben operatius i en funciona-
ment. Al desembre de 2019 ja hi havia un 85,25 per cent dels equips en funcio-
nament (9 acceleradors lineals i 43 mamògrafs). La previsió és posar-ne en fun-
cionament un 11,48 per cent dels equips (7 acceleradors) durant aquest 2020 i el 
3,28 per cent restant en el decurs del 2021 (2 acceleradors).
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Família
Posada en 
funcionament Hospital Total

Accelerador 2020 ICO Badalona - HUGTiP (2n equip) 1

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (3r equip) 1

Hospital U. de la Vall d’Hebron (3r equip) 1

ICO Girona - H. U. Dr. Josep Trueta 1

Hospital Clínic de Barcelona (2n equip) 1

ICO L’Hospitalet - H. Duran i Reynals (2n equip) 1

ICO Girona - H. U. Dr. Josep Trueta (2n equip) 1

Accelerador 2021 Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 1

Hospital Clínic de Barcelona (3r equip) 1

Total     9

Barcelona, 12 de març de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de 
l’informe que avalua la tecnologia disponible i que analitza les 
estratègies per a renovar el material tecnològic dels centres de 
l’Institut Català de la Salut i el Siscat
314-06482/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06482/12 a 
314-06487/12 us informo del següent:

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

El Servei Català de la Salut, en el marc de la planificació estratègica per tal 
d’afrontar la renovació tecnològica dels centres assistencials que formen part del sis-
tema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat), va endegar durant 
els anys 2016 i 2017 les fases preparatòries per a la implementació del Pla específic 
de renovació tecnològica (PeRT), amb l’objectiu de dur a terme amb caràcter previ 
les actuacions estratègiques oportunes per a la revisió i actualització del parc tecno-
lògic dels centres del Siscat i facilitar la incorporació d’innovació tecnològica

El PeRT es va presentar al Consell de Direcció i a la Comissió d’Entitat Prove-
ïdores del Departament de Salut l’11 de novembre de 2019, amb una partida espe-
cífica de 30 M€ per a les inversions derivades del PeRT a l’anualitat de 2020. En 
el marc de la sessió informativa tinguda en el si de la Comissió de Salut, respecte 
el pressupost 2020, es van donar a conèixer les línies generals del programa PeRT

D’acord amb la planificació del Departament de Salut i del Servei Català de la 
Salut, s’han instal·lat els nous acceleradors lineals a tots els centre hospitalaris refe-
rents en el tractament del càncer –hospitals de tercer nivell i de la xarxa de l’Insti-
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tut Oncològic de Catalunya (ICO)–, i els mamògrafs tant a centres hospitalaris com 
als Centres d’Atenció Primària (CAP) que disposen de Serveis de Radiodiagnòstic.

Acceleradors Lineals

Equip Hospital
Preu d’adjudicació  

(c/IVA) €
Posada en 
funcionament

Accelerador lineal 
multienergètic

Hospital U. Arnau de Vilanova 
(ICS) Lleida 1.999.525,00 € 2019

Accelerador lineal 
multienergètic

Hospital Verge de la Cinta (ICS)
Tortosa 1.999.525,00 € 2021

Accelerador lineal 
multienergètic

Hospital de Terrassa
Terrassa 1.875.500,00 € 2019

Accelerador lineal 
multienergètic

ICO Badalona - HUGTiP
Badalona

3.999.050,00 €
2019

Accelerador lineal 
multienergètic

ICO Badalona - HUGTiP
Badalona 2020

Accelerador lineal 
monoenergètic

ICO L’Hospitalet - H. Duran i 
Reynals
L’Hospitalet de Llobregat

3.999.050,00 €
2019

Accelerador lineal 
monoenergètic

ICO L’Hospitalet - H. Duran i 
Reynals
L’Hospitalet de Llobregat 2020

Accelerador lineal 
multienergètic

Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau Barcelona

5.998.575,00 €

2019

Accelerador lineal 
multienergètic

Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau Barcelona 2019

Accelerador lineal 
multienergètic

Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau Barcelona 2020

Accelerador lineal 
monoenergètic

Hospital U. de la Vall d’Hebron
Barcelona

6.998.640,00 €

2019

Accelerador lineal 
multienergètic

Hospital U. de la Vall d’Hebron
Barcelona 2019

Accelerador lineal 
per a radiocirurgia

Hospital U. de la Vall d’Hebron
Barcelona 2020

Accelerador lineal 
multienergètic

ICO Girona - H. U. Dr. Trueta 
(ICS) Girona

 3.999.050,00 €
2020

Accelerador lineal 
multienergètic

ICO Girona - H. U. Dr. Trueta 
(ICS) Girona 2020

Accelerador lineal 
multienergètic

Hospital Clínic
Barcelona

 5.998.575,00 €

2019

Accelerador lineal 
multienergètic

Hospital Clínic
Barcelona 2020

Accelerador lineal 
multienergètic

Hospital Clínic
Barcelona 2021
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Mamògrafs

Equip Hospital Import

Mamògraf  

digital amb  

tomosíntesi  

i esterotaxia

Hospital Universitari de Bellvitge (ICS)
L’Hospitalet de Llobregat 199.650,00 €

H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona (ICS) 
Badalona 199.650,00 €

Hospital de Figueres
Figueres 199.650,00 €

Hospital de Terrassa 
Terrassa 199.650,00 €

Hospital General de Vic
Vic 199.650,00 €

IDI GIRONA - Hospital Santa Caterina
Salt 242.000,00 €

Parc Salut Mar - Hospital del Mar 
Barcelona 199.650,00 €

IDI Tarragona - Hospital U. Joan XXIII 
Tarragona 242.000,00 €

IDI Girona - Hospital U. Dr. Josep Trueta 
Girona 175.450,00 €

H. de l’Hospitalet - H. Moisés Broggi (CSI) 
Sant Joan Despí 199.650,00 €

Hospital Sant Llorenç de Viladecans (ICS) 
Viladecans 199.650,00 €

IDI Tortosa - H. Verge de la Cinta 
Tortosa 242.000,00 €

Hospital Sant Pau i Santa Tecla 
Tarragona 199.650,00 €

Hospital General Sant Joan de Déu 
Sant Boi de Llobregat 144.649,45 €

Hospital Sant Joan de Déu Manresa (Althaia) 
Manresa 199.651,51 €

Hospital Clínic 
Barcelona 199.651,51 €

Hospital Mútua de Terrassa 
Terrassa 199.651,51 €

Hospital Santa Maria 
Lleida 199.651,51 €

Hospital General de Granollers 
Granollers 199.651,51 €

Hospital Municipal de Badalona 
Badalona 199.651,51 €

Fundació Hospital Residència Sant Camil 
Sant Pere de Ribes 199.651,51 €

Hospital Lleuger Antoni Gimbernat 
Cambrils 199.651,51 €

Servei Radiologia Castelldefels CAP 
Castelldefels 144.649,45 €

Servei de Radiologia CAP Cornellà 
Cornellà de Llobregat 144.649,45 €

Servei Radiologia CAP Sant Feliu 
Sant Feliu de Llobregat 144.649,45 €

Servei Radiologia Sta. Coloma CAP Major 
Santa Coloma de Gramenet 144.649,45 €
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Equip Hospital Import

Mamògraf  

digital amb 

tomosíntesi  

i esterotaxia

Servei Radiologia Manresa CAP Bages 
Manresa 144.649,45 €

CAP Dr. Barraquer (Sant Adrià) 
Sant Adrià del Besos 144.649,45 €

CAP Rubí 
Rubí 144.649,45 €

Cap 17 de setembre (El Prat) 
El Prat de Llobregat 144.649,45 €

Espitau Val d’Aran 
Vielha 144.649,45 €

Hospital General de Hospitalet Llobregat 
L’Hospitalet de Llobregat 144.649,45 €

Hospital del Pallars 
Tremp 144.649,45 €

Parc Salut Mar - Hospital de l’Esperança 
Barcelona 144.649,45 €

Hospital Comarcal Móra d’Ebre 
Móra d’Ebre 144.649,45 €

Hospital Sant Celoni 
Sant Celoni 144.649,45 €

Fundació H.C. Sant Antoni Abat 
Vilanova i la Geltrú 144.649,45 €

Hospital Comarcal de Sant Bernabé 
Berga 144.649,45 €

Hospital Sant Joan de Déu 
Esplugues de Llobregat 144.649,45 €

Clínica de Ponent 
Lleida 144.649,45 €

Hospital Comarcal d’Amposta 
Amposta 144.649,45 €

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès 
Vilafranca del Penedès 144.649,45 €

Hospital del Vendrell 
El Vendrell 144.649,45 €

Al mes de desembre de 2019, ja hi havia un 85,25 per cent dels equips en fun-
cionament (9 acceleradors lineals i 43 mamògrafs). La previsió és posar-ne en fun-
cionament un 11,48 per cent (7 acceleradors) durant aquest 2020 i el 3,28 per cent 
restant en el decurs del 2021 (2 acceleradors).

Família
Posada en 
funcionament Hospital Total

Accelerador 2020 ICO Badalona - HUGTiP (2n equip) 1

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (3er equip) 1

Hospital U. de la Vall d’Hebron (3er equip) 1

ICO Girona - H. U. Dr. Josep Trueta 1

Hospital Clínic de Barcelona (2n equip) 1

ICO L’Hospitalet - H. Duran i Reynals (2n equip) 1

ICO Girona - H. U. Dr. Josep Trueta (2n equip) 1

Accelerador 2021 Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 1

Hospital Clínic de Barcelona (3er equip) 1

Total 9

Barcelona, 12 de març de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
presentació de l’informe d’anàlisi de situació del material tecnològic 
dels centres de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
314-06483/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06482/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la maquinària contra 
el càncer adquirida amb aportacions de la Fundació Amancio Ortega 
el 2017
314-06484/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06482/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
hospitalaris que compten amb equips contra el càncer adquirits amb 
aportacions de la Fundació Amancio Ortega
314-06485/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06482/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
hospitalaris que no compten amb nous equips contra el càncer
314-06486/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06482/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
dotació de nova maquinària contra el càncer als centres hospitalaris
314-06487/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06482/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
de Salut ha rebut reclamacions dels pacients diabètics per la qualitat 
de les agulles d’injecció d’insulina
314-06670/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06670/12 a 
314-06673/12 us informo del següent:

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

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha rebut diverses reclamacions de pacients re-
ferents a les agulles d’injecció d’insulina.

D’acord amb la informació facilitada per l’Àrea d’Atenció a la Ciutadania i la 
Direcció de Gestió de l’ICS, les queixes se centren bàsicament en dos aspectes: el 
calibre de l’agulla i la fragilitat.

L’ICS ha donat resposta, de manera individualitzada, a les reclamacions rebudes 
per part dels usuaris. A més, se’ls ha informat de la licitació d’un nou concurs, du-
rant el següent mes d’agost, per al subministrament d’agulles per a la insulina. Des 
de la Gerència de Compres i la Direcció Assistencial de l’Institut Català de la Salut 
han recollit totes aquestes incidències manifestades pels pacients, per analitzar-les 
amb el Consell Assessor de la Diabetis. En el cas d’usuaris pediàtrics, des de l’Insti-
tut Català de la Salut els hem comunicat que a través dels Centres d’Atenció Primà-
ria disposen un altre model d’agulles del proveïdor BD (32Gx4mms).

Adjuntem les graelles de puntuació obtingudes per les empreses licitadores i 
guanyadores en l’adjudicació del concurs.

Barcelona, 12 de març de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les graelles 
de puntuació de les empreses guanyadores del concurs per al 
subministrament d’agulles d’injecció d’insulina
314-06671/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06670/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes que hi 
ha hagut en altres comunitats autònomes amb les agulles d’injecció 
d’insulina
314-06672/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06670/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer un 
nou concurs per a adjudicar el subministrament d’agulles d’injecció 
d’insulina
314-06673/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06670/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taxes 
estandarditzades de casos de Covid-19 a les àrees bàsiques de salut 
publicades en el web de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya
314-07171/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del 

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-07171/12 us in-
formo del següent:

A l’inici les dades que es mostraven en els mapes es corresponien amb els casos 
positius i negatius de SARS-CoV-2, actualitzats el dia que es feia la consulta. Eren 
els casos actius. Feta la prova diagnòstica, si el resultat d’algun d’aquests casos ac-
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tius era negatiu, dintre les dades reportades de casos actius, aquest passava a ser ne-
gatiu. Les taxes es calculaven sobre els casos positius actius.

Es va fer una anàlisi i els experts van considerar, que per disposar d’una infor-
mació més exhaustiva de l’abast de la pandèmia, era millor mostrar dades dels casos 
positius acumulats des del primer dia fins al dia de la consulta. A partir del dia 28 
de març, a mesura que avançàvem en proves diagnòstiques i acumulàvem resultats, 
les dades dels diferents mapes corresponen al total de casos positius fins a la data 
de la consulta.

Els dos càlculs són correctes. En un cas es mostra les taxes dels casos positius 
actius el dia de la consulta (en l’exemple de l’ABS Viladecans Montbaig era de 
212,3) i en l’altre, la de casos positius acumulats (en l’exemple de l’ABS Viladecans 
Montbaig era de 708,8). Posteriorment s’introdueix un segon canvi, donant aquesta 
taxa per 10.000 habitants.

Les dades provenen dels registre RSACovid19, font d’informació del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquestes dades permeten disposar d’infor-
mació bàsica per a conèixer en tot moment l’estat de la situació, l’evolució i el com-
portament de la propagació vírica per la Covid19, fonamental per a la planificació i la 
presa de decisió respecte les mesures que cal adoptar en aquest context.

Es tracta d’un registre amb informació calenta, és a dir, que les dades entren al 
registre de forma continua i el procés de validació es posterior. Les dades reporta-
des diàriament afecten en la retrospectiva del registre i influeixen sobre la imatge 
que obtenim diàriament respecte l’evolució de la pandèmia, d’aquí també la decisió 
presa de presentar dades acumulades i oferir una informació el més consistent i ro-
busta possible. Treballem per millorar la qualitat de la informació i garantir que les 
dades que s’ofereixen siguin de màxima fiabilitat, qualitat i exhaustivitat.

Barcelona, 12 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
l’hospital de campanya de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) 
no ha entrat en funcionament
314-07475/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-07475/12 us in-
formo del següent:

La coordinació de tota l’activitat assistencial, en situació d’emergència sanitària, 
és bàsica i imprescindible per incrementar l’efectivitat del sistema sanitari i garan-
tir l’eficàcia en l’atenció a la salut de les persones. La integració de tots els recursos 
sanitaris ha permès crear una gran xarxa assistencial que coordina tots els centres 
assistencials amb els serveis de salut pública, garantint el compliment de les mesu-
res que requereixen les actuacions sanitàries i les intervencions dels professionals 
per prestar l’assistència sanitària requerida a pacients Covid-19.

L’equipament sanitari de caràcter temporal a que fa referència la pregunta ha es-
tat desplegat al marge de cap requeriment del Departament de Salut, màxima auto-
ritat garant del sistema sanitari qui té la responsabilitat d’exercir la coordinació del 
recursos materials, humans i assistencials, davant la situació de pandèmia al nostre 
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país. En un moment com l’actual, de gran complexitat, cal una actuació molt acura-
da per l’aprofitament màxim de les possibilitats d’un sistema sanitari molt exigit en 
tots els seus àmbits d’actuació.

Tal com el propi Departament ha manifestat reiteradament, la resposta a la situa-
ció generada per la Covid19 ha de ser una resposta de país, i en aquest sentit consi-
derem que la coordinació amb les administracions locals és un element imprescin-
dible per fer-ho.

En el cas de Sant Andreu de la Barca, el seu hospital de referència és el de Mar-
torell, el qual, en el moment en que es formula aquesta pregunta, disposa de diversos 
equipaments a la zona que seran activats en la mesura que sigui necessari fer-ho. 
En aquest sentit, l’Hotel Ciutat de Martorell s’ha condicionat per ampliar la resposta 
assistencial a l’àrea del Baix Llobregat Nord, descarregar els hospitals de la zona i 
evitar així que puguin arribar al seu límit de capacitat. Aquest hotel s’ha habilitat 
com un dispositiu d’atenció primària, amb personal de l’Institut Català de la Salut 
al capdavant, per acollir pacients ja donats d’alta als hospitals de la zona, específi-
cament a l’Hospital de Martorell i a l’Hospital Sagrat Cor, garantint l’aïllament, el 
seguiment i control de simptomatologia.

D’altra banda, des del Departament s’ha reiterat la necessitat que els equipaments 
temporals vinculats a la pandèmia es configurin com a espais annexes o vinculats a 
centres hospitalaris i que, en aquest sentit, funcionin com una extensió de l’atenció 
que es produeix en els propis centres hospitalaris, maximitzant l’eficiència dels sis-
tema, l’aprofitament dels professionals que hi actuen i assegurant la màxima segure-
tat tant dels pacients com dels professionals, la qual cosa no es produeix en el cas de 
l’equipament situat a Sant Andreu de la Barca. Seria el cas, per exemple del Pavelló 
Salut Vall d’Hebron com a extensió de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, del pa-
velló situat a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), que estarà 
a disposició de l’Hospital Clínic, de l’Hospital Fira Salut vinculat a l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge o de l’Hospital Temporal Vallès Salut, que compta amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Sabadell i de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

S’avaluen les necessitats concretes de cada zona en l’àmbit assistencial vincula-
des a la pandèmia i els recursos disponibles, tant des del punt de vista de les infra-
estructures com dels propis professionals, per tal de decidir de forma flexible i amb 
la màxima eficiència la utilització d’una o altra instal·lació, en base a criteris estric-
tament sanitaris i de seguretat del pacient, com ha estat en el cas que detalla aquesta 
iniciativa parlamentària.

Barcelona, 30 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el repartiment de les 
mascaretes gratuïtes a les farmàcies el 20 d’abril
314-07523/12

Proponent: David Mejía Ayra, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-07523/12 us in-
formo del següent:

Estem vivint una situació convulsa i adversa, una situació excepcional que hem 
hagut d’afrontar. Des del principi, com a Govern de Catalunya, assumint la respon-
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sabilitat que ens correspon, ens hem mantingut ferms en el propòsit d’actuar per pal·-
liar els efectes d’una pandèmia que arremet contra la salut de la ciutadania.

Per aquest motiu, hem fixat la intervenció del Departament de Salut, màxim res-
ponsable garant del sistema sanitari, en el compromís de continuar donant resposta 
davant circumstàncies adverses i en la capacitat de prestar en tot moment l’assistèn-
cia sanitària que requereixin ciutadanes i ciutadans.

El passat 13 d’abril, l’Estat fa pública la decisió de permetre el retorn a la feina 
dels treballadors no essencials, en el marc d’una segona pròrroga de l’estat d’alarma 
establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, malgrat les peticions dels dife-
rents territoris de reconsiderar aquesta mesura en funció de la situació en que es tro-
bava cada un d’ells i d’acord amb les seves circumstàncies, per les condicions que es 
donen derivades d’activar aquest retorn i per la repercussió que pugui tenir.

Acompanyant aquesta decisió, l’Estat anuncia el repartiment de mascaretes per 
tal que els treballadors i treballadores puguin protegir-se en la reincorporació a la 
feina. Donada la precipitació i el poc marge de temps amb que es comunica aquesta 
decisió que repercuteix directament sobre els territoris, l’absència de consulta i con-
sens amb les administracions territorials, i la manca de previsió o de planificació 
logística per fer efectiva aquesta distribució a la ciutadania, el Govern de la Genera-
litat se’n fa càrrec, en el cas de Catalunya, d’aquest repartiment.

Des de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior, s’assu-
meix organitzativament aquesta tasca per tal de garantir que es pugui dur a terme de 
manera adequada i de forma efectiva, vetllant per protegir la salut de la ciutadania.

Atesa la inexistència d’instruccions precises, es prioritza el repartiment als mu-
nicipis de més de 30.000 habitants, mitjançant nodes de transport: estacions de tren, 
autobús i metro, on l’afluència d’usuaris per la connexió entre diferents sistemes de 
transport i els transbordaments, permeti una distribució efectiva d’aquest recurs sen-
se posar en risc la salut de les persones.

Conseqüència d’aquesta permissió de retornar a la feina que afecta milers de per-
sones, es preveu en setmanes posteriors un increment en la mobilitat de les persones, 
pel què des del Govern, per tal d’evitar qualsevol possibilitat de contagi i de pro-
pagació vírica, es pren la decisió de distribuir 4 milions de mascaretes per tal que 
aquesta mesura preventiva arribi al major nombre possible de ciutadans, mitjançant 
una distribució esglaonada durant sis setmanes.

Aquesta iniciativa es du a terme amb el Consell de Col·legis Oficials de Far-
màcia de Catalunya (CCFC), i es preveu que arribi de forma coordinada a les més 
de 3.000 farmàcies d’arreu de Catalunya. Per tal d’informar a la ciutadania sobre 
aquesta mesura adoptada i la possibilitat d’accedir de forma gratuïta, s’anuncia a la 
compareixença diària dels membres del Govern (Consellera de la Presidència, Con-
seller d’Interior i Consellera de Salut), per tal de mantenir assabentats als ciutadans 
sobre l’evolució i la darrera hora en relació amb la Covid-19. També es fa difusió de 
la mesura a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes de comunicació dels 
diferents Departaments (el web institucional, canal de Youtube, xarxes socials de 
Twitter o Telegram, etc.), i a través del Col·legi de Farmacèutics, qui col·labora amb 
aquesta iniciativa.

Els criteris fixats prioritzen el repartiment en les persones que s’han de desplaçar 
a treballar i que, atenent aquesta circumstància, la necessitin de forma immediata i 
imprescindible, fent-la extensiva posteriorment a la resta de la ciutadania, i la con-
veniència de respectar aquesta prioritat d’accés i d’esglaonar la recollida d’aquesta 
mesura de protecció. La distribució i control es preveu realitzar-lo a través de les 
oficines de farmàcia, mitjançant el sistema de provisió de recepta electrònica que 
habitualment utilitzen.

La distribució s’activa el dilluns 18 d’abril i des de primera hora l’afluència és 
superior a la prevista, malgrat les recomanacions fetes d’esglaonar la recollida prio-
ritzant en els col·lectius que per raons estrictes de mobilitat la necessitin, i perme-
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tre l’abastiment del sistema en dies successius. A primera hora del matí, amb l’inici 
del repartiment de mascaretes a través de la targeta sanitària, s’havien repartit unes 
100.000 del 1.500.000 mascaretes disponibles a les farmàcies. Aquesta afluència és 
la que provoca una incidència informàtica de degradació del Sistema d’Informació 
Farmacèutica de Recepta Electrònica (Sifare), fent que la dispensació de mascaretes 
a les oficines de farmàcia no es pugui tramitar de forma electrònica amb normalitat. 
Malgrat tot, es van seguir dispensant les mascaretes de forma manual mentre es pro-
cedia a solucionar la incidència. D’aquesta forma, al final del dia s’havien dispensat 
unes 200.000 mascaretes. Al dia següent, amb el sistema restablert, es va seguir amb 
la dispensació i al migdia ja s’havien distribuït prop de 500.000 mascaretes.

D’acord amb l’explicació del Departament de Polítiques Digitals i Administració 
Pública, existeixen dos sistemes informàtics, el de la recepta electrònica o SIRE, que 
va funcionar correctament, i el sistema de dispensació SIFARE, operat pel consell 
de col·legis farmacèutics de Catalunya, en el que es va produir la incidència informà-
tica en el moment en que totes les oficines de farmàcia, simultàniament, introduei-
xen en el sistema de dispensació i de manera massiva el codi de les mascaretes, únic 
per a totes. La mateixa nit del 18 d’abril, s’activa un sistema per tal de derivar les 
peticions d’alta del producte i poder donar resposta a totes. Fet aquest arranjament, 
el sistema ha seguit funcionant de forma regular sense més incidències.

Pel que fa a l’exercici de les competències pròpies del Govern envaïdes en molts 
àmbits, és el Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració d’estat d’alar-
ma el que fixa aquestes mesures amb repercussió directa sobre la sanitat, les for-
ces de seguretat, l’educació, mobilitat, transport, l’activitat comercial, l’economia, 
etc., d’afectació sobre tot el territori nacional (article 2) i determina que l’Estat és 
l’única autoritat competent per a l’exercici de totes aquestes funcions que recull el 
decret (article 4). Tanmateix i en relació a la darrera qüestió objecte d’aquesta pre-
gunta, l’article 8 refereix les requises i les prestacions obligatòries imposades arran 
de l’aprovació del Reial decret, així com l’article 12 estipula les mesures sanitàries 
adoptades que sotmeten a les ordres del Ministerio de Sanidad les administracions 
públiques del territori, delegant únicament en elles la gestió ordinària dels serveis 
(apartat 2 de l’article 12)

Finalment, per aclarir més encara la darrera qüestió, l’Ordre SND/232/2020, 
de 15 de març, dictada pel Ministerio de Sanidad, que fixa els criteris per la qual 
s’adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la si-
tuació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en l’apartat dotzè disposa que 
correspon a les autoritats sanitàries competents de cada comunitat autònoma dictar 
les resolucions, disposicions i instruccions necessàries per garantir l’eficàcia de les 
mesures que s’hi contenen.

Barcelona, 16 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
ha localitzat els pacients dels grups de morbiditat ajustats amb més 
risc i complexitat d’infecció per Covid-19
314-07537/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-07537/12 i 314-
07538/12 us informo del següent: 

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació.

Des del Departament de Salut vetllem per protegir la salut de totes i de tots, però 
especialment dels més fràgils, dels col·lectius més febles i els vulnerabilitats per 
circumstàncies adverses, que davant d’aquesta situació, necessiten encara més de la 
nostra ajuda, també la de tots aquells qui professionalment amb la seva tasca contri-
bueixen en el dia a dia a remetre’n els efectes.

Per aquest motiu, hem fixat la intervenció del Departament de Salut, màxim res-
ponsable garant del sistema sanitari, en el compromís de continuar donant resposta 
davant circumstàncies adverses, prestant en tot moment l’assistència sanitària que 
requereixin ciutadanes i ciutadans.

Amb la finalitat d’atendre les necessitats assistencials de la població i gestio-
nar els recursos de manera eficient, el sistema sanitari identifica, a partir del diag-
nòstic dels problemes de salut de l’usuari, els criteris per al seguiment i control 
del pacient. Per poder fer el seguiment d’aquesta informació, s’estableix una clas-
sificació del pacient en funció de la complexitat clínica i a partir de criteris assis-
tencials. Al mercat existeixen dos models de referència internacional per aplicar 
aquests paràmetres, basats en el sistema sanitari americà substancialment diver-
gent del nostre propi sistema. Des de fa uns anys, l’Institut Català de la Salut, ha 
desenvolupat un sistema propi d’agrupació clínica anomenat Grups de morbiditat 
ajustada (GMA) que s’adapta a les necessitats del nostre model sanitari i permet 
assignar un valor únic de complexitat a cada individu, una classificació més acu-
rada de la població segons les seves necessitats assistencials, superant les limita-
cions d’altres models, fins al punt que ha esdevingut en referent del Sistema Na-
cional de Salut.

La identificació dels col·lectius de risc permet, precisament, valorar en cada mo-
ment els criteris clínics més adequats per a la gestió de les seves necessitats assisten-
cials, i actuar de forma específica segons l’avaluació de riscos que s’efectuï d’acord 
amb la situació personal i circumstàncies d’entorn que es donin.

En el moment més crític de la pandèmia provocada per l’aparició de la Co-
vid-19, aquesta valoració ha permès determinar els criteris més adequats per als 
diversos col·lectius de risc identificats, que prioritzaven l’aïllament domiciliari si 
no presentaven cap simptomatologia associada a la infecció viral, evitant d’aques-
ta manera el risc elevat que pugui comportar el desplaçament a un centre sanitari 
i d’entrar en contacte estret amb persones i entorns que augmentessin el risc de 
contagi.

Per fer efectiu aquest criteri, també s’han implementat altres mesures com l’adap-
tació de la gestió del pla de medicació amb recepta al context de la Covid-19, sense 
necessitat de desplaçament al centre d’atenció primària, o facilitar canals alternatius 
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i senzills per poder registrar-se al l’espai digital La Meva Salut (LMS) com a entorn 
personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania disposar de la seva in-
formació personal de salut i d’altres serveis en línia per fer tràmits i consultes que 
inclouen la possibilitat de contactar amb personal sanitari.

A la vegada, des dels centres d’atenció primària, s’ha fet seguiment domiciliari i 
l’observació d’aquests pacients crítics per prestar l’assistència sanitària i la valoració 
de la situació clínica, prestant especial atenció davant possible simptomatologia per 
procedir i actuar de la manera més adequada en funció de cada cas, evitant riscos 
innecessaris, i activar el trasllat segur al centre hospitalari més adequat, sempre sota 
criteri facultatiu.

Pel que fa a la realització de test tipus PCR, el criteri es vincula al criteri profes-
sional d’acord amb la detecció de simptomatologia, així com el d’ingrés hospitalari 
a criteri clínic en col·lectius de risc i d’especial vulnerabilitat.

Barcelona, 30 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realització de 
tests d’infecció per Covid-19, visites o seguiment a les persones amb 
una càrrega de morbiditat ajustada
314-07538/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07537/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a la 
distribució de mascaretes a les farmàcies
314-07566/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07566/12 a 
314-07568/12 us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació.

Estem vivint una situació convulsa i adversa, una situació excepcional que hem 
hagut d’afrontar. Des del principi, com a Govern de Catalunya, assumint la res-
ponsabilitat que ens correspon, ens hem mantingut ferms en el propòsit d’actuar 
per pal·liar els efectes d’una pandèmia que arremet contra la salut de la ciutadania.

Per aquest motiu, hem fixat la intervenció del Departament de Salut, màxim res-
ponsable garant del sistema sanitari, en el compromís de continuar donant resposta 
davant circumstàncies adverses i en la capacitat de prestar en tot moment l’assistèn-
cia sanitària que requereixin ciutadanes i ciutadans.
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El passat 13 d’abril, l’Estat fa pública la decisió de permetre el retorn a la feina 
dels treballadors no essencials, en el marc d’una segona pròrroga de l’estat d’alar-
ma establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, malgrat les peticions dels 
diferents territoris de reconsiderar aquesta mesura en funció de la situació en que 
es trobava cada un d’ells i d’acord amb les seves circumstàncies, per les condi-
cions que es donen derivades d’activar aquest retorn i per la repercussió que pugui 
tenir.

Acompanyant aquesta decisió, l’Estat anuncia el repartiment de mascaretes 
per tal que els treballadors i treballadores puguin protegir-se en la reincorporació 
a la feina. Donada la precipitació i el poc marge de temps amb que es comunica 
aquesta decisió que repercuteix directament sobre els territoris i amb poca previ-
sió o planificació logística per fer efectiva aquesta distribució a la ciutadania, el 
Govern de la Generalitat se’n fa càrrec, en el cas de Catalunya, d’aquest reparti-
ment.

Des de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior, s’assu-
meix organitzativament aquesta tasca per tal de garantir que es pugui dur a terme de 
manera adequada i de forma efectiva, vetllant per protegir la salut de la ciutadania.

Atesa la inexistència d’instruccions precises, es prioritza el repartiment als mu-
nicipis de més de 30.000 habitants, mitjançant un centenar de nodes de transport: 
estacions de tren, autobús i metro, on l’afluència d’usuaris per la connexió entre di-
ferents sistemes de transport i els transbordaments, permeti una distribució efectiva 
d’aquest recurs sense posar en risc la salut de les persones.

Conseqüència d’aquesta permissió de retornar a la feina que afecta milers de 
persones, es preveu en setmanes posteriors un increment en la mobilitat de les per-
sones, pel què des del Govern, per tal d’evitar qualsevol possibilitat de contagi i de 
propagació vírica, es pren la decisió de distribuir un total de 14 milions de mas-
caretes per tal que aquesta mesura preventiva arribi al major nombre possible de 
ciutadans, mitjançant una distribució esglaonada als usuaris del sistema nacional 
de salut.

Aquesta iniciativa es du a terme de forma conjunta amb el Consell de Col·legis 
Farmacèutics de Catalunya (CCFC), i altres agents de la cadena d’abastiment de 
medicaments i es preveu de forma coordinada que arribi a les més de 3.000 farmà-
cies d’arreu de Catalunya. Per tal d’informar a la ciutadania sobre aquesta mesura 
adoptada i la possibilitat d’accedir de forma gratuïta, s’anuncia en la compareixença 
diària que els membres del Govern (Consellera de la Presidència, Conseller d’Inte-
rior i Consellera de Salut). També es fa difusió de la mesura a través dels mitjans 
de comunicació i de les xarxes de comunicació dels diferents Departaments (el web 
institucional, canal de Youtube, xarxes socials de Twitter o Telegram, etc.), i a través 
del Col·legi de Farmacèutics, qui col·labora amb aquesta iniciativa.

Els criteris fixats prioritzen el repartiment en les persones que s’han de desplaçar 
a treballar i que, atenent aquesta circumstància, la necessitin de forma immediata i 
imprescindible, fent-la extensiva posteriorment a la resta de la ciutadania, i la con-
veniència de respectar aquesta prioritat d’accés i d’esglaonar la recollida d’aquesta 
mesura de protecció. La distribució i control es preveu realitzar a través de les ofi-
cines de farmàcia, mitjançant el sistema de provisió de recepta electrònica que ha-
bitualment s’utilitza.

La distribució s’activa el dilluns 18 d’abril i des de primera hora l’afluència és 
superior a la prevista i a les recomanacions fetes, d’esglaonar la recollida prioritzant 
en els col·lectius que per raons estrictes de mobilitat la necessitin, i permetre l’abas-
timent del sistema en dies successius. A primera hora del matí, amb l’inici del repar-
timent de mascaretes a través de la targeta sanitària, s’havien repartit unes 100.000 
de les 1.500.000 mascaretes disponibles a les farmàcies. Aquesta mateixa afluència 
provoca una incidència informàtica de degradació del Sistema d’Informació Far-
macèutica de Recepta Electrònica (Sifare), fent que la dispensació de mascaretes a 
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les oficines de farmàcia no es pugui tramitar de forma electrònica amb normalitat. 
Malgrat tot, es van seguir dispensant les mascaretes de forma manual mentre es 
procedia a solucionar la incidència. D’aquesta forma, al final del dia s’havien dis-
pensat unes 200.000 mascaretes. Al dia següent, amb el sistema restablert, es va 
seguir amb la dispensació de mascaretes i al migdia ja s’havien dispensat prop de 
500.000 mascaretes.

D’acord amb l’explicació del Departament de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública, existeixen dos sistemes informàtics, el de la recepta electrònica o 
SIRE, que va funcionar correctament, i el sistema de dispensació SIFARE, operat 
pel consell de col·legis farmacèutics de Catalunya, en el que es va produir la in-
cidència informàtica en el moment que, des de totes les oficines de farmàcia del 
país, simultàniament s’introdueix en el sistema de dispensació el codi de les mas-
caretes, únic per a totes, de manera massiva. La mateixa nit del 18 d’abril, s’ac-
tiva un sistema per tal de derivar les peticions i poder donar resposta a totes. Fet 
aquest arranjament, el sistema ha seguit funcionant de forma regular sense més 
incidències.

Barcelona, 30 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el col·lapse del 
sistema informàtic de les receptes electròniques
314-07567/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07566/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució que s’ha 
donat a les farmàcies per a afrontar la fallada del sistema informàtic 
de les receptes electròniques
314-07568/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07566/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual va 
fer públiques, el 18 d’abril, les seves propostes relatives a la sortida 
dels infants al carrer sense haver-les lliurat prèviament al Ministeri 
de Sanitat
314-07591/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07591/12 a 
314-07595/12, us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de facilitar-ne l’elaboració.

El Govern de la Generalitat té atribuïdes les competències vinculades a la pro-
tecció de la infància, entesa aquesta des d’una visió integral que contempla tots els 
seus aspectes. Atès que les mesures adoptades per l’Estat a conseqüència de l’apro-
vació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració d’estat d’alarma, no 
interfereixen formalment sobre aquestes competències, l’estudi i elaboració d’una 
planificació que vetlli per la millora de l’estat de salut general dels infants i joves 
correspon al Govern de la Generalitat, assumint l’exercici de les seves responsabi-
litats amb la ciutadania, especialment sobre aquells col·lectius més afectats per la 
influència d’aquestes circumstàncies extraordinàries imposades, sempre i quan no 
contravingui qualsevol disposició o ordre estatal i davant l’absència de la mateixa, 
cas que es dóna respecte la qüestió a que fan referència aquestes iniciatives presen-
tades.

Correspon, per tant, a la Generalitat vetllar pel benestar dels infants i adoles-
cents en tots els casos, sense que les mesures de control adoptades per l’Estat havent 
decretat l’estat d’alarma, ens eximeixin d’aquesta obligació, elaborant les propostes 
que s’estimin necessàries, més adequades i convenients als respectius àmbits d’ac-
tuació, prioritzant en l’atenció i el benestar de la ciutadania.

En aquest sentit, hem exercit la nostra responsabilitat prioritzant una visió inte-
gral de l’afectació en aspectes físics, socials i psicològics, de les mesures adoptades 
en funció de l’evolució de la pandèmia i la situació de confinament, així com els 
efectes i la repercussió que aquestes puguin tenir sobre els col·lectius més fràgils, 
també dels més febles i els vulnerabilitats per circumstàncies adverses, que davant 
d’aquesta situació, requereixen extremar l’atenció i el seguiment.

D’acord amb la monitorització de l’evolució de la pandèmia, tenint en considera-
ció com a paràmetres en la presa de decisions la regressió dels casos, el risc de nous 
rebrots, la pressió assistencial i la robustesa del sistema sanitari, es considera con-
venient i oportú, dintre el marc general d’actuació, preveure les mesures necessàries 
més adequades per tenir cura de la gestió emocional dels infants i adolescents.

Per aquest motiu, en el marc del Pla d’actuació del Procicat, el pla de protecció 
civil per fer front a malalties transmissibles emergents s’ha treballat la proposta de 
sortida al carrer d’infants i adolescents, de forma segura, esglaonada, supervisada 
i controlada.

La revisió i l’anàlisi d’aquests criteris, davant l’absència de cap marc regulador, 
ordre o indicació, va convenir la possibilitat de determinar mesures per a la sortida 
al carrer de nens i nenes, fent efectiva una sortida limitada en el temps i per fran-
ges horàries. La proposta recull també les aportacions i recomanacions fetes per 
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institucions i experts en aquest àmbit, com l’Observatori dels Drets de la Infància i 
dels propis infants i adolescents. El Pla aprovat el passat 18 d’abril, per a la sortida 
al carrer d’infants i adolescents, recull totes les actuacions a seguir per efectuar un 
desconfinament parcial d’infants i joves, de forma ordenada i segura, per revertir si-
tuacions de confusió i desconcert que s’han generat en les famílies

En relació al Pla esmentat, cal destacar que el propi document, recull de forma 
clara que es tracta d’una proposta d’actuació que s’elabora amb la intenció de des-
envolupar les pròpies competències i responsabilitats i que pretén incidir en la deci-
sió final que en l’àmbit dels plans de desconfiadament correspon adoptar a l’Estat, 
d’acord amb les disposicions del Decret vinculat a l’estat d’alarma, i el qual, efecti-
vament, s’ha valorat i finalment ha servit de base a les mesures decretades per l’Es-
tat. Perquè el coneixement exhaustiu de la realitat de cada territori, de la situació, el 
domini de les peculiaritats i particularitats del propi sistema sanitari, les necessitats 
de ponderar l’actuació en un determinat àmbit... són aspectes que malauradament no 
s’adeqüen a una gestió centralitzada, on l’adopció de mesures amb criteris homoge-
nis repercuteix sobre les peculiaritats pròpies dels territoris i les diferents circums-
tàncies que afecten a la ciutadania.

Barcelona, 18 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
va indicar que les mesures relatives a la sortida dels infants al carrer 
que va fer públiques el 18 d’abril eren només una proposta
314-07592/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la 
consellera de Salut dels inconvenients per als ciutadans de canviar 
constantment les recomanacions i les instruccions
314-07593/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07591/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no va difondre, un cop publicades, les instruccions del Ministeri de 
Sanitat per a la sortida dels infants al carrer
314-07594/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual va 
informar i va fer recomanacions amb relació a la sortida dels infants 
al carrer amb propostes no aprovades pel Govern de l’Estat
314-07595/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pacients de 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) diagnosticats de Covid-19 o 
sospitosos d’estar-ne afectats que s’han derivat a altres hospitals del 
març al maig del 2020
314-08649/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-08649/12 i 314-
08650/12 us informo del següent: 

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

Les derivacions de pacients amb diagnòstic o sospita de Covid-19 en el període 
sol·licitat ha estat de 88 pacients: 42 pacients al mes de març, 33 pacients a l’abril i 
13 pacients al maig.

Detallem a la següent taula el nombre total d’episodis atesos amb diagnòstic o 
sospita de Covid-19 en el període sol·licitat: 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total

Març 1 2 3 9 9 22 12 19 19 42 32 53 63 72 44 37 86 65 55 55 63 55 41 70 54 983

Abril 46 44 60 23 32 89 54 52 53 46 30 31 41 43 36 34 46 34 19 33 31 25 23 20 27 14 34 21 7 13 1.061

Maig 7 7 3 13 13 15 9 6 2 6 13 10 6 6 7 6 1 10 2 2 1 15 2 2 4 1 4 3 1 177
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El nombre de proves realitzades a l’Hospital de Viladecans durant el mes de 
març de 2020 ha estat el següent: 

Mes Municipi Desc Prova Positiu % Pos Negatiu % Neg Dubtós % Dub Indeter. % Ind Total

Març Viladecans
Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 265 61,9% 142 33,2% 2 0,5% 19 4,4% 428

Gavà
Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 121 54,3% 88 39,5% 0,0% 14 6,3% 223

Castelldefels
Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 76 48,4% 71 45,2% 1 0,6% 9 5,7% 157

Begues
Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 10 43,5% 10 43,5% 0,0% 3 13,0% 23

Sant Climent 
de Ll. 

Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 14 56,0% 11 44,0% 0,0% 0,0% 25

Altres 
municipis

Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 71 36,2% 119 60,7% 1 0,5% 5 2,6% 196

Total 557 52,9% 441 41,9% 4 0,4% 50 4,8% 1.052

Abril Viladecans
Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 96 21,0% 354 77,5% 2 0,4% 5 1,1% 457

Gavà
Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 80 30,7% 180 69,0% 0,0% 1 0,4% 261

Castelldefels
Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 38 19,7% 155 80,3% 0,0% 0,0% 193

Begues
Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 4 16,7% 20 83,3% 0,0% 0,0% 24

Sant Climent 
de Ll. 

Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 4 14,3% 23 82,1% 0,0% 1 3,6% 28

Altres 
municipis

Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 34 18,7% 147 80,8% 0,0% 1 0,5% 182

Total 256 22,4% 879 76,8% 2 0,2% 8 0,7% 1.145

Maig Viladecans
Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 8 1,5% 520 96,8% 0,0% 9 1,7% 537

Gavà
Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 6 1,8% 316 97,2% 0,0% 3 0,9% 325

Castelldefels
Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 7 2,2% 308 96,9% 0,0% 3 0,9% 318

Begues
Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 0,0% 32 100,0% 0,0% 0,0% 32

Sant Climent 
de Ll. 

Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 3 13,6% 18 81,8% 0,0% 1 4,5% 22

Altres 
municipis

Coronavirus SARS-CoV2: 
detecció per PCR 10 4,7% 201 94,4% 0,0% 2 0,9% 213

Total 34 2,3% 1.395 96,4% 0,0% 18 1,2% 1.447

Barcelona, 14 de setembre de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes i els 
tests fets per Covid-19 a l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) del 
març al maig del 2020
314-08650/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08649/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
formació del professorat en les metodologies del programa 
d’immersió lingüística i de llengua i continguts en llengua catalana en 
tots els nivells educatius
314-08795/12

Proponent: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-08795/12 us in-
formo del següent:

En primer lloc, pel que fa a l’àmbit d’actuació del programa de Millora de For-
mació de mestres (MIF) fem avinent el següent:

– Es mantenen contactes entre les universitats catalanes i el Departament d’Edu-
cació en el marc del programa MIF, on també hi ha la Direcció General d’Universi-
tats del Departament d’Empresa i Coneixement i on s’aborden diferents aspectes re-
latius a la millora de la formació inicial dels mestres d’educació infantil i primària, 
incloent-hi la formació en didàctica de la llengua.

– També en el marc del MIF, s’han posat en marxa les Proves d’Aptitud Personal 
amb la intenció de millorar la selecció dels i les estudiants dels graus de mestre/a 
d’educació infantil i de mestre/a d’educació primària que inclou l’avaluació de l’ús i 
coneixement de la llengua. A partir de la posada en marxa d’aquestes proves, el pro-
grama MIF ha encarregat informes de seguiment anuals sobre els efectes d’aquestes 
proves de selecció en resultats formatius durant el grau.

– Dins del programa MIF s’està treballant en la definició d’uns estàndards for-
matius que inclouen la formació en coneixements lingüístics i la seva didàctica.

– El programa MIF també ha promogut ajuts a la recerca (programa ARMIF) 
que han finançat projectes de recerca per la millora de la formació inicial de mes-
tres, incloent-hi projectes de recerca sobre aspectes de la formació en llengua i el 
seu ensenyament.

Més enllà del que concerneix el MIF, hi ha mòduls en els plans d’estudis de les 
universitats on es tracten els temes inclosos a la pregunta de referència. Ara bé, els 
continguts curriculars dels graus de mestre/a d’educació infantil i primària estan 
molt regulats.

En segon lloc, el Sistema Universitari de Catalunya va establir a partir de l’any 
2017, per acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, un programa 
de millora del Màster de Formació del Professorat d’Ensenyament Secundari, de 
manera coordinada entre les diferents universitats implicades. Aquestes estan treba-
llant per millorar els aspectes formatius més rellevants d’aquest màster.
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Els condicionants formatius del màster estan marcats per la normativa estatal i, 
en part, per la normativa autonòmica. Les universitats adapten les directrius gene-
rals, però tenen poc marge de maniobra per fer grans canvis. Així i tot, cal dir que 
les universitats han estat atentes a les necessitats de l’alumnat i, en els programes 
de les assignatures, s’han introduït qüestions formatives necessàries per a enfron-
tar-se a les problemàtiques dels centres docents.

Pel que fa a la formació que l’alumnat del Màster de Secundària de l’especialitat 
de Llengua i Literatura Catalana / Castellana rep sobre el tema, en els plans d’es-
tudi estan incloses diferents competències que giren al voltant dels usos lingüístics 
de l’alumnat d’educació secundària, el tractament de les llengües o l’aula d’acollida, 
entre d’altres.

Alguns exemples d’assignatures relacionades amb aquestes competències que 
es poden trobar en una universitat catalana són: «Didàctica del Català com a Llen-
gua Segona», «Adquisició de segones llengües en contextos d’immersió» i «Qües-
tions de Lingüística Aplicada: Català per a Nouvinguts». Mentre a la primera s’hi 
treballen aspectes com el Marc Europeu Comú de referència per a l’aprenentatge, 
l’ensenyament i avaluació de les llengües, l’aprenentatge en contextos plurilingües, 
el català com a L2, l’aula d’acollida o les principals eines i recursos d’aprenentatge 
disponibles en paper i en xarxes, a les altres dues es posa més èmfasi en l’adquisició 
d’una llengua en context d’immersió o en conceptes de sociolingüística com regis-
tres lingüístics, plurilingüisme, repertori lingüístic, interferències i, més específica-
ment, l’educació plurilingüe.

Addicionalment, el nombre de Treballs Finals de Màster que giren al voltant d’es-
tudis de casos dins d’aules d’acollida o en classes plurilingües, és molt elevat.

En relació amb la formació inicial dels futurs mestres, un altre cop en el marc del 
programa MIF, s’han abordat diferents projectes, alguns d’ells dins la convocatòria 
de projectes de recerca ARMIF, d’anàlisi de la situació de la competència comuni-
cativa oral i escrita en llengua catalana de l’alumnat.

Des del Departament d’Educació, a través del seu equip de centres formadors de 
la Direcció GeneraI d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, es manté un contacte 
permanent amb els coordinadors dels pràcticums del Màster Universitari de Forma-
ció del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (MUFPS) i dels 
Graus d’Infantil i Primària per explorar accions conjuntes orientades a la millora de 
les pràctiques, des de la perspectiva de la seva organització, la seva coordinació, les 
metodologies emprades i el necessari reconeixement dels professionals i dels cen-
tres implicats

Aquestes millores acordades són compartides i consensuades amb els responsa-
bles dels pràcticums dels MUFPS i dels Graus de les diferents universitats de Ca-
talunya per poder-les efectives, cadascú des del seu àmbit de responsabilitat i com-
petència.

Des del Departament d’Educació s’ofereixen activitats formatives vinculades al 
programa d’immersió lingüística (on s’inclou l’atenció a l’alumnat d’origen estran-
ger) a tot el territori i activitats formatives en línia per potenciar el tractament inte-
grat de llengua i continguts. També s’ofereix, mitjançant els assessors de llengua, 
interculturalitat i cohesió social, assessorament al personal docent sobre aquests 
temes.

Per regla general, des del Departament d’Educació no s’editen materials didàc-
tics, però sí que es pot assessorar a editorials o particulars sobre metodologies d’en-
senyament i d’aprenentatge.

Des del Departament d’Educació es vetlla perquè les propostes didàctiques que 
s’elaboren i es posen a disposició dels centres educatius i del personal docent, res-
pectin el marc curricular de Catalunya, establert en els corresponents decrets de 
currículum i amb les orientacions i instruccions en matèria de competències a tre-
ballar en cada etapa educativa.
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En aquest sentit, des del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a 
la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE) es gestiona l’Aplicació de Recursos 
al Currículum (ARC), espai al servei del personal docent per compartir propostes 
de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum. Es tracta d’una 
plataforma per compartir trossets d’aula, on qui vol pot fer aportacions i tothom pot 
prendre, adaptar i utilitzar el que necessita. Acull propostes de procedència i estils 
diversos per tal de respectar i donar suport a diferents sensibilitats i necessitats do-
cents. Utilitza el currículum com a organitzador de les propostes i, alhora, el posa 
en acció facilitant cerques a partir de continguts curriculars, de competències i de 
relacions interdisciplinàries.

La part de formació permanent corresponent vinculada a les habilitats lingüísti-
ques de l’alumnat fa incís en els usos lingüístics.

A la borsa de treball de personal interí docent per als ensenyaments de secundà-
ria, i d’una manera molt evident des de fa uns pocs anys, hi ha manca de professorat 
per a les assignatures de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, 
i matemàtiques. Aquesta circumstància també es produeix en altres especialitats, 
sobretot de l’àmbit de la formació professional, però és en aquestes tres matèries on 
hi ha el dèficit principal de personal docent.

Des del Departament d’Educació s’han de poder cobrir aquestes places que es 
necessiten per als ensenyaments d’educació secundària obligatòria, batxillerat, for-
mació professional i els ensenyaments de règim especial.

Tot i que la situació ideal per a cobrir les vacants de llengua catalana i literatura, 
i llengua castellana i literatura és comptar amb professorat amb el títol de grau en 
Filologia Catalana o Hispànica que tingui al mateix temps el màster professiona-
litzador, la necessitat d’haver de cobrir les places ha portat a la necessitat d’adoptar 
solucions provisionals, que en cap cas siguin nomenaments definitius, a partir d’op-
cions com la de professorat de primària amb el grau específic o titulats en la matèria 
en vies d’obtenció del màster.

Igualment, l’actual sistema d’accés a les diferents especialitats del màster profes-
sionalitzador que s’imparteixen en el nostre sistema universitari preveu que futurs 
docents que provenen de diferents graus puguin accedir-hi si acrediten haver cur-
sat, durant els seus estudis, un mínim de 30 crèdits dels 240 del total del grau de 
l’especialitat que demanen. Això és així per a totes les especialitats. Així com qui 
disposa d’un grau d’enginyeria, d’arquitectura o de física pot impartir l’assignatura 
de matemàtiques, una persona que disposa d’un grau en comunicació pot impartir 
la de llengua catalana o un periodista la de llengua castellana, i a l’inrevés, sempre 
que hagin cursat el Màster professionalitzador corresponent

L’objectiu és incrementar el nombre d’estudiants del grau en Filologia Catalana 
i millorar l’especialitat corresponent en el màster, generant campanyes per atrau-
re l’alumnat dels ensenyaments de batxillerat cap a l’estudi de filologies. Aquestes 
campanyes s’organitzen conjuntament amb les universitats a través de l’organització 
d’unes jornades de literatura catalana per a l’alumnat de batxillerat.

Des del Departament d’Educació s’ha dut a terme en els darrers anys un Pla de 
potenciació de la literatura catalana a través de la celebració de Jornades de batxi-
llerat a les universitats catalanes amb estudis de filologia. Els objectius principals 
del pla són:

– Potenciar l’estudi de la literatura catalana entre els estudiants de batxillerat, 
tant pel que fa al coneixement literari com a l’estudi de la llengua des de la litera-
tura.

– Reforçar el currículum de literatura, la matèria de modalitat i les seves lectures.
– Establir un pont de relació entre universitats i alumnes de batxillerat.
– Col·laborar en el desenvolupament de vocacions humanistes i, en concret de 

filologia catalana, entre els estudiants.
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– Comptar amb la participació dels docents i organitzar accions formatives pa-
ral·leles per a la millora de l’ensenyament de la literatura a l’aula.

– Incentivar la creació de Grups de Treball de Literatura Catalana al territori.
Davant la necessitat en els propers anys de formar professionals de llengua i li-

teratura catalanes, i per tal de donar suport als departaments de filologia catalana 
de les universitats catalanes a l’hora de contactar amb possibles estudiants de filolo-
gia, s’ha coordinat una línia de treball conjunta entre els departaments de Filologia 
Catalana de les universitats i els respectius ICE o bé organismes equivalents, i el 
Departament d’Educació, a través de la Subdirecció General de Llengua i Plurilin-
güisme, els Serveis Territorials d’Educació, el Consorci d’educació de Barcelona, 
coordinadors/es LIC i la Inspecció d’Educació.

El calendari d’actuació ha constat de diverses fases:
1a Fase (octubre 2016-gener 2017)
– Estudi previ i reunions internes per detectar la necessitat de potenciar la di-

mensió literària del currículum.
– Disseny d’un pla pilot de potenciació de la literatura catalana: les Jornades a 

les universitats.
2a Fase (gener 2017-novembre 2017)
– Acords amb les 6 universitats catalanes públiques, els ICE corresponents, Ser-

veis Territorials i coordinadors LIC per dur a terme el pla pilot.
– Elaboració dels programes de les Jornades.
3a Fase (desembre 2017-juliol 2018)
– Realització de les primeres jornades a les universitats públiques catalanes.
– El 9 de juliol es va fer una reunió d’avaluació conjunta entre els representants 

de les universitats i el Departament d’Educació on es va valorar positivament la ini-
ciativa i es va decidir donar continuïtat a les jornades en cursos posteriors.

4a Fase: continuïtat durant els cursos 2018-2019 i 2019/2020
En total, durant el curs 2017-2018, es van realitzar un total de 8 jornades, que han 

tingut continuïtat posteriorment, excepte la de la UPF per raons de logística. També 
l’Institut d’Estudis Catalans es va sumar a la iniciativa durant el curs 2018-2019. La 
cronologia i els noms de les jornades és la següent:

– Tocats de literatura: UAB (15 de desembre de 2017)
– LitCat a l’atac: UB (26 de gener de 2018)
– Ex-Libris: UdG (2 de febrer de 2018)
– Jornada literatura catalana: URV (15 de febrer i 14 de març de 2018)
– Jornada literatura catalana: URV Campus Tortosa (11 d’abril de 2018)
– Introducció a la lectura de la poesia catalana: UPF (19 d’abril de 2018)
– Jornada literatura catalana: UdL (27 d’abril de 2018)
La tipologia de les activitats és variada i s’adapta a les necessitats de cada mo-

ment:
– Conferències i taules rodones
– Tallers literaris
– Rutes literàries
– Dossiers literaris
– Actuacions i recitals
– Concursos literaris
Durant el curs 2017-2018, hi van participar un total de 1.300 alumnes de prop de 

90 centres de tot Catalunya, xifres que s’han mantingut amb posterioritat.
Les universitats han valorat positivament l’actuació, que ha comportat un incre-

ment d’alumnes en la matriculació dins les facultats de filologia catalana durant els 
cursos 2018-2019 i 2019-2020.

En els darrers anys, des del Departament d’Educació s’han anat fent modifica-
cions sobre la normativa que permet que el català sigui l’única llengua de la qual es 
pugui estar exempt en el sistema educatiu, per exemple, suprimir les exempcions a 
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l’ESO fent plans individualitzats a l’alumnat. Cal dir, però, que per modificar aques-
ta normativa cal tenir en compte la legislació vigent.

L’alumnat escolaritzat en el Servei d’Educació de Catalunya ha de demostrar 
el coneixement de la llengua catalana per obtenir el Títol de Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria, no obstant això, hi ha determinada part de l’alumnat que 
disposa d’un Pla Individualitzat que estableix que no hagi d’acreditar uns mínim de 
coneixements de la llengua catalana.

D’acord amb l’establert en la normativa vigent, totes les classes que formen part 
dels cursos preparatoris a les proves d’accés als cicles formatius s’han de fer en llen-
gua catalana, i des del Departament d’Educació, a través de la Inspecció d’Educa-
ció, es vetlla perquè així sigui. No obstant, en cas que hi hagi alguna situació pun-
tual s’haurà de valorar de forma particular com un aspecte normatiu.

En els centres de formació d’adults (CFA) s’imparteixen els ensenyaments de llen-
gua catalana en tres nivells diferents, des del nivell més bàsic per a les persones que 
no tinguin cap coneixement de la llengua catalana, fins a poder obtenir un nivell B1 
del marc comú europeu.

La normativa vigent estableix que els ensenyaments de cicles formatius del Ser-
vei d’Educació de Catalunya es facin en llengua catalana.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada 
com a llengua vehicular i d’aprenentatge en els centres educatius que formen part 
del Servei d’Educació de Catalunya. No obstant, els centres poden impartir assigna-
tures i altres activitats educatives en alguna llengua diferent al català.

Els centres docents privats que imparteixen ensenyaments estrangers i escola-
ritzen alumnes catalans, estan obligats a impartir els ensenyaments de llengua i 
de cultura catalana. Aquesta obligació està regulada a l’article 10 del Reial decret 
806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya, mo-
dificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer, i a l’apartat I.1 de l’annex del De-
cret 1110/1978, de 12 de maig, sobre el règim de centres estrangers a Espanya.

Els centres educatius que només imparteixen ensenyaments estrangers no poden 
matricular alumnat de nacionalitat espanyola (sí que ho poden fer si tenen la doble 
nacionalitat). Només poden matricular alumnat de nacionalitat espanyola si oferei-
xen ensenyaments de llengua i cultura espanyoles.

Tot i que la Generalitat de Catalunya no té competències sobre l’ensenyament 
del català a les escoles privades que pertanyen a governs estrangers, s’ha arribat a 
acords amb diverses d’aquestes escoles per tal que ensenyin llengua catalana.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos per a 
protegir els menors víctimes del tràfic d’éssers humans
314-08816/12

Proponent: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08816/12.

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència disposa de dos re-
cursos especialitzats per a noies víctimes de tràfic d’éssers humans:
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– Casa de la Jove - Projecte Edda, que gestiona l’entitat IN VIA. Aquest és un 
recurs especialitzat en el tràfic d’éssers humans i violència masclista i està reconegut 
com un centre d’acolliment i recuperació de dones víctimes de tracta i de violència 
masclista. És un centre que acull noies adolescents (però que no és exclusiu de la 
DGAIA) en què hi ha 8 places conveniades i acull també a dones i els seus fills víc-
times de violència.

– Centre d’acollida l’Olivar que gestiona la fundació IDEA. És un centre d’aco-
lliment per a noies adolescents on es fa l’estudi de la situació sociofamiliar dels nous 
casos d’adolescents noies amb sospita de tràfic i/o violència familiar. Es tracta d’un 
recurs destinat sobretot a atendre noies migrades soles que hagin patit situacions de 
violència masclista, com ara víctimes de matrimonis forçats, víctimes de tràfic o al-
tres situacions de violència. Té capacitat per atendre fins a 15 noies.

En relació amb els recursos indicats assenyalar que es treballa estretament amb 
una entitat especialitzada en l’àmbit d’atenció a persones víctimes de tràfic humà 
(http://adoratrius.cat/ca/benvingut/) que treballa en el desenvolupament del progra-
ma SICAR.cat en l’oferiment d’atenció integral a dones i infants que són víctimes de 
tràfic d’éssers humans, entre d’altres.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a acompanyar el sector de la cultura arran de les 
mesures adoptades per a frenar la propagació de la Covid-19 a l’àrea 
metropolitana de Barcelona
314-08901/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-08901/12 us in-
formo del següent:

Per tal d’acompanyar el sector de la cultura arran de les mesures adoptades per a 
frenar la propagació de la Covid-19 a àrea metropolitana de Barcelona, i en motiu de 
la darrera resolució del Departament de Salut SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per  
la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció de brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya, s’han 
previst mesures extraordinàries per tal d’oferir a les persones treballadores de l’àmbit 
cultura unes mínimes dotacions econòmiques que minimitzin els efectes provocats 
per aquest segon tancament de les activitats.

A tal efecte, el dia 29 d’octubre s’han aprovat el Decret llei 38/2020 de mesures 
en l’àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la 
Covid-19 i el Decret llei 39/2020 de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19.

Aquestes mesures, es concreten en un pressupost de 17,2 milions d’€ adreçat 
al sector cultural, per pal·liar els efectes del moment crític de la pandèmia de la se-
gona onada, i que es concreten en:

– 3,7 Milions d’€ per prestacions directes als professionals de la cultura
– 3,7 Milions d’€ adreçats a compensar les pèrdues per cancel·lació d’activitats, 

que s’adrecen a totes les persones del sector cultural que realitzen tasques de crea-

http://adoratrius.cat/ca/benvingut/
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ció, artístiques i tècniques que han vist afectats els seus ingressos a causa de l’anul-
lació d’activitats.

– D’altra banda, 4,7 Milions d’€ per donar suport al finançament de les despeses 
de funcionament d’empreses i entitats culturals, adreçades a treballadors autònoms, 
empreses tant persones físiques com jurídiques, entitats privades sense afany de lu-
cre, en totes les disciplines, per tal de garantir la seva continuïtat un cop els nivells 
crítics de la pandèmica desapareguin.

Aquests ajuts s’ampliaran fins als 17,2 Milions, i es destinaran, a més d’aquestes 
dues línies, a:

– 2 M€ - Subvencions adreçades a entitats no lucratives per a despeses d’estruc-
tura i programació estable

– 2,1 M€ - Ajuts als equipaments culturals amb participació de la Generalitat
– 500.000 € - Suport tecnològic pel coneixement de la llengua
– 500.000 € - Subvencions per compensar les pèrdues de cancel·lació de festivals 

de música.
Aquests 17,2 Milions d’Euros se sumen als 26 Milions d’increment del pressu-

post del Departament de Cultura durant els mesos de setembre i octubre, que han 
permès ampliar les línies de subvencions que hi havia obertes i facilitar increments 
de participació i d’imports adreçats a projectes culturals de tots els àmbits.

Barcelona, 6 de novembre de 2020
Àngels Ponsa i Roca, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
l’hostaleria pot continuar la seva activitat i els cinemes, teatres i 
festivals no poden
314-08903/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-08903/12 us in-
formo del següent:

En relació a la pregunta sobre el motiu pel qual l’hostaleria pot continuar la seva 
activitat i els cinemes, teatres i festivals no poden, a data d’avui aquesta no és la si-
tuació, i estan tancats tots els establiments de restauració en virtut de la resolució del 
Departament de Salut SLT/2546/2020 de 15 d’octubre, de noves mesures en matèria 
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al 
territori de Catalunya.

Barcelona, 6 de novembre de 2020
Àngels Ponsa i Roca, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha hagut casos 
de contagi en esdeveniments culturals que hagin generat brots de 
Covid-19
314-08904/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-08904/12 us in-
formo del següent:

En relació a la pregunta sobre si hi ha hagut casos de contagi en esdeveniments 
culturals que hagin generat brots de Covid-19, al Departament de Cultura no cons-
ten dades sectorials epidemiològiques sobre aquesta malaltia.

Barcelona, 6 de novembre de 2020
Àngels Ponsa i Roca, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres 
educatius públics que perdran la sisena hora el curs 2020-2021
314-08920/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-08920/12, 314-
08921/12, 314-08922/12, 314-08923/12, 314-08924/12, 314-08976/12, 314-08977/12 
i 314-08978/12 us informo del següent:

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

L’escola desenvolupa un important paper igualador d’oportunitats perquè és el 
lloc per excel·lència on els infants i joves reben un tracte equitatiu que els iguala. 
És per això, que el Departament prioritza els recursos a aquells centres que atenen 
l’alumnat més vulnerable socialment i se’ls assigna, entre altres recursos, un incre-
ment en la plantilla docent en funció de les línies d’escolarització que tenen.

La sisena hora és una mesura de millora que afavoreix l’equitat i que continua 
sent un pilar important per als centres educatius que la imparteixen. Des del De-
partament no s’ha donat cap indicació d’eliminar la impartició de la sisena hora 
en els centres educatius de més complexitat o en les escoles rurals. Tot i això, i 
per tal de facilitar l’organització interna dels centres (manca d’espais, reducció 
del nombre de professorat que intervé en els grups, grups estables...), la comunitat 
educativa dels centres han pogut reorganitzar i adequar la seva impartició a la si-
tuació d’excepcionalitat sanitària. Per prendre aquesta decisió, que té caràcter ex-
cepcional limitat a aquest curs, cal que hagi estat valorada conjuntament per tota la  
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comunitat educativa i aprovada en el si del consell escolar sota la supervisió de la 
Inspecció d’Educació.

La sisena hora s’ha mantingut, el curs 2020-2021, als centres educatius d’ense-
nyament infantil i primària del Departament d’Educació amb un índex de comple-
xitat elevat que així ho han decidit.

El curs 2020-2021 un total de 244 centres educatius mantenen, a efectes del càl-
cul de plantilles, les dotacions de personal corresponents al recurs de la sisena hora 
que ja tenien el curs 2019-2020.

Sols 3 centres, que representen l’1,23% del total de centres que disposaven del 
recurs de la sisena hora el curs 2019-2020, hi han renunciat seguint el procediment 
establert. En conseqüència, ja no disposen de les dotacions de personal correspo-
nents al recurs de la sisena hora.

Altres 4 centres s’han integrat en instituts escola, de manera que el curs 2020-
2021 mantenen les dotacions de personal que corresponen a la sisena hora, d’acord 
amb el càlcul de plantilla corresponent al nou centre resultant de la integració.

Cap dels centres educatius que ha decidit suspendre l’aplicació del recurs de la 
sisena hora com a tal, no ha perdut cap de les dotacions de personal assignades per 
aquest concepte.

En el marc de l’autonomia que disposen els centres educatius i davant la situació 
d’emergència en la qual ens trobem, cada centre ha de cercar el model organitzatiu 
més adequat per a l’atenció de l’alumnat, i així, millorar la capacitat d’adaptació a 
les noves i excepcionals circumstàncies, sense perdre cap recurs respecte al curs 
2019-2020 i incorporant quan sigui necessari els reforços addicionals per la Co-
vid-19.

El curs 2020-2021 un total de 4 nous instituts escola han incorporat el recurs de 
la sisena hora.

Tots els centres educatius que disposaven del Suport Escolaritzat Personalitzat 
(SEP) el curs 2019-2020, tenen computat en el càlcul de la seva plantilla els recur-
sos addicionals per aplicar el SEP el curs 2020-2021. Per tant, no hi ha cap centre 
que hagi deixat de tenir el SEP el curs 2020-2021 respecte els que el tenien el curs 
2019-2020, sempre que mantinguin aquesta activitat.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
recursos materials i humans que perdran els centres educatius 
públics que no tindran la sisena hora el curs 2020-2021
314-08921/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08920/12.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius públics que incorporaran la sisena hora el curs 
2020-2021
314-08922/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08920/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius concertats que perdran la sisena hora el curs 
2020-2021
314-08923/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08920/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius concertats que incorporaran la sisena hora el curs 
2020-2021
314-08924/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08920/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del 
suport escolar personalitzat el curs 2020-2021
314-08976/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08920/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius que eliminaran o reduiran el suport escolar 
personalitzat
314-08977/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08920/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
es reduiran als centres educatius pel concepte de suport escolar 
personalitzat
314-08978/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08920/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets 
pel Departament d’Economia i Hisenda a l’empresa Comsa Service 
Facility Management del gener al juliol
314-09016/12

Proponent: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-09016/12 us in-
formo del següent:

En el període de l’1 de gener de 2020 al 31 de juliol de 2020 no consten al siste-
ma corporatiu de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya (GECAT) obligacions 
reconegudes i pagades per part del Departament de la Vicepresidència i d’Econo-
mia i Hisenda a favor de la societat Comsa Service Facility Management, SAU (NIF 
A60470127).

Barcelona, 2 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació ha emès una instrucció que 
possibilita la retirada de la sisena hora als centres d’alta complexitat
314-09040/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-09040/12, 314-
09041/12, 314-09042/12, 314-09043/12 i 314-09044/12 us informo del següent:

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

L’escola desenvolupa un important paper igualador d’oportunitats perquè és el 
lloc per excel·lència on els infants i joves reben un tracte equitatiu que els iguala. 
És per això, que el Departament prioritza els recursos a aquells centres que atenen 
l’alumnat més vulnerable socialment i se’ls assigna, entre altres recursos, un incre-
ment en la plantilla docent en funció de les línies d’escolarització que tenen

La sisena hora és una mesura de millora que afavoreix l’equitat i que continua sent 
un pilar important per als centres educatius que la imparteixen. Des del Departament 
no s’ha donat cap indicació d’eliminar la impartició de la sisena hora en els centres 
educatius de més complexitat o en les escoles rurals. Tot i això, i per tal de facilitar 
l’organització interna dels centres (manca d’espais, reducció del nombre de professo-
rat que intervé en els grups, grups estables...), la comunitat educativa dels centres han 
pogut reorganitzar i adequar la seva impartició a la situació d’excepcionalitat sanità-
ria. Per prendre aquesta decisió, que té caràcter excepcional limitat a aquest curs, cal 
que hagi estat valorada conjuntament per tota la comunitat educativa i aprovada en el 
si del consell escolar sota la supervisió de la Inspecció d’Educació.

La sisena hora s’ha mantingut, el curs 2020-2021, als centres educatius d’ense-
nyament infantil i primària del Departament d’Educació amb un índex de comple-
xitat elevat que així ho han decidit.

El curs 2020-2021 un total de 244 centres educatius mantenen, a efectes del càl-
cul de plantilles, les dotacions de personal corresponents al recurs de la sisena hora 
que ja tenien el curs 2019-2020.

Sols 3 centres, que representen l’1,23% del total de centres que disposaven del 
recurs de la sisena hora el curs 2019-2020, hi han renunciat seguint el procediment 
establert. En conseqüència, ja no disposen de les dotacions de personal correspo-
nents al recurs de la sisena hora.

Altres 4 centres s’han integrat en instituts escola, de manera que el curs 2020-
2021 mantenen les dotacions de personal que corresponen a la sisena hora, d’acord 
amb el càlcul de plantilla corresponent al nou centre resultant de la integració.

Cap dels centres educatius que ha decidit suspendre l’aplicació del recurs de la 
sisena hora com a tal, no ha perdut cap de les dotacions de personal assignades per 
aquest concepte.

En el marc de l’autonomia que disposen els centres educatius i davant la situació 
d’emergència en la qual ens trobem, cada centre ha de cercar el model organitza-
tiu més adequat per a l’atenció de l’alumnat, i així, millorar la capacitat d’adapta-
ció a les noves i excepcionals circumstàncies, sense perdre cap recurs respecte al 
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curs 2019-2020 i incorporant quan sigui necessari els reforços addicionals per la 
Covid-19.

El curs 2020-2021 un total de 4 nous instituts escola han incorporat el recurs de 
la sisena hora.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
Moció 168/12, sobre la situació d’emergència educativa amb relació a 
la impartició de la sisena hora
314-09041/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09040/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius públics que deixaran d’impartir la sisena hora el curs 
2020-2021
314-09042/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09040/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius públics que continuaran impartint la sisena hora el curs 
2020-2021
314-09043/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09040/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius públics que fins ara no impartien la sisena hora i la 
començaran a impartir a parir del curs 2020-2021
314-09044/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09040/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals de la cultura que han sol·licitat la prestació per a fer 
front a les despeses de subministraments bàsics
314-09058/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-09058/12 juntament amb les: 314-09059/12, 314-09060/12, 314-09061/12, 
314-09062/12, 314-09063/12, 314-09064/12 i 314-09065/12.

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

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben molts pro-
fessionals del sector de les arts escèniques, arts visuals música i audiovisual arran 
de la crisi sanitària derivada de la Covid-19, davant la impossibilitat de prestar els 
seus serveis per raó de decisions de caràcter governatiu i la inexistència de protecció 
social durant bona part de la crisi sanitària, s’ha creat una prestació extraordinària 
per a subministraments bàsics, amb la finalitat de pal·liar aquesta situació, destinada 
als treballadors per compte propi o per compte aliè que hagin patit una disminució 
dràstica i involuntària en els seus ingressos durant els períodes en què han tingut 
inactivitat i no han tingut ingressos.

Aquesta prestació extraordinària s’ha donat a conèixer a través dels canals habi-
tuals informatius a les webs dels Departaments de Cultura i de Treball, Afers So-
cials i Famílies; comunicats públics en roda de premsa dels Consellers d’ambdós 
Departaments així com comunicats des de les Oficines de Comunicació, respecti-
vament. A més, com també és habitual s’han realitzat reunions amb col·lectius de 
l’àmbit, específicament amb els representants designats dels sectors de la Música 
(Associació Catalana d’Intèrprets de Música) i de les Arts Escèniques (Associació 
d’Actors i Directors Professionals de Catalunya).

Els fem saber que han entrat 2.424 sol·licituds de prestació extraordinària per a 
subministraments bàsics per a professionals de la cultura. En una d’elles, el ciutadà 
ha desistit. La partida destinada a aquest ajut no s’ha exhaurit.

D’una banda, s’han atorgat en primera instància 1.575 sol·licituds. En segona ins-
tància s’atorguen 171 a partir dels recursos presentats contra les denegacions. Per 
tant, 1.746 atorgades.
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D’altra banda, s’han denegat en primera instància 848 sol·licituds. En segona ins-
tància, d’aquests denegats que han presentat recurs, 171 s’han estimat. Per tant 677 
denegats. D’acord amb els requisits establerts en la convocatòria de la prestació, els 
motius de denegació han estat tres i s’han fet constar a totes les resolucions de de-
negació:

– No haver exercit alguna activitat professional, per compte propi o d’altri, en si-
tuació d’alta en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social per activitats de 
les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals 
suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en el Sistema especial d’artistes 
del règim general de la Seguretat Social o, en el cas dels tècnics, en el règim general 
de la Seguretat Social, com a mínim 15 dies l’any 2019.

– Haver percebut uns ingressos, per prestacions de serveis desenvolupades entre 
els dies 14 de març i 6 de maig, que superen en còmput mensual, l’import del salari 
mínim interprofessional.

– Haver percebut uns ingressos, per prestacions de serveis desenvolupades entre 
els dies 14 de març i 6 de maig, que superen en còmput mensual, la quantia màxima 
de la prestació.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària d’ajuts als professionals de la cultura per a fer front a 
les despeses de subministraments bàsics
314-09059/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09058/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts dels professionals de la cultura per a fer front a les 
despeses de subministraments bàsics
314-09060/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09058/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts concedits als professionals de la cultura per a fer 
front a les despeses de subministraments bàsics
314-09061/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09058/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts denegats als professionals de la cultura per a fer 
front a les despeses de subministraments bàsics
314-09062/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09058/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’han denegat ajuts als professionals de la cultura per a fer 
front a les despeses de subministraments bàsics
314-09063/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09058/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat dels 
ajuts als professionals de la cultura per a fer front a les despeses de 
subministraments bàsics
314-09064/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09058/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
als sol·licitants dels motius pels quals s’han denegat ajuts als 
professionals de la cultura per a fer front a les despeses de 
subministraments bàsics
314-09065/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09058/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actitud de la 
directora de l’Institut Ramon Llull davant comentaris desdenyosos 
envers gent que vivint a Catalunya no parla català
314-09068/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-09068/12 i 
314-09129/12 us informo del següent:

Des de la Conselleria respectem la llibertat d’expressió i no podem retre comptes 
d’unes afirmacions que ha fet una altra persona.

Barcelona, 22 d’octubre de 2020
Àngels Ponsa i Roca, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió de la 
consellera de Cultura amb relació al fet que una periodista de 
TV3 hagi publicat a les xarxes socials una queixa relativa als usos 
lingüístics d’un treballador de l’Administració
314-09129/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09068/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de 
l’estudi de mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09161/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-09161/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-09162/12 a 314-
09167/12.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per 
proporcionar una major cohesió a la informació.

L’objecte de l’estudi és la realització d’una anàlisi de l’impacte sobre la mobili-
tat i la definició de propostes de millora de connectivitat i reconfiguració d’aquesta 
via i del conjunt de la xarxa viària del corredor del Maresme amb l’alliberament del 
peatge la C-32 al Maresme que es produirà partir del 31 d’agost de 2021. La nova 
situació ha de permetre captar el trànsit de pas que actualment utilitza la xarxa lo-
cal o vials urbans, ajudant a la pacificació de la mobilitat urbana cap a un model de 
mobilitat més segur i sostenible.

El suport a la redacció d’aquest estudi es troba actualment en licitació i el termi-
ni de presentació d’ofertes va finalitzar el 05/10/20 a les 13:00h. El termini per a la 
redacció de l’estudi és de 6 mesos.

L’estudi serà concertat en reunions amb el conjunt del territori, fent partícip del 
procés i presa de decisions a les institucions i entitats del territori, en aquest sentit és 
previst realitzar les primeres reunions per definir les necessitats amb els municipis 
abans de finals d’any.

L’estudi avaluarà diferents escenaris propositius de millora de connectivitat i re-
configuració de la via amb possible combinació de millora de diferents d’enllaços. 
L’estudi previ finalitzarà amb la definició d’un escenari propositiu per al corredor de 
la C-32 amb l’alliberament del peatge. Del conjunt de propostes o alternatives que 
s’hauran estudiat es definirà quin conjunt d’actuacions és la que té una millor rendi-
bilitat socioeconòmica i ambiental és millor pel conjunt de la mobilitat del corredor. 
D’aquest escenari final es definirà el seu possible desenvolupament per fases i la 
priorització de les actuacions. A partir d’aquests resultats s’impulsaran els projectes 
i les actuacions.

Barcelona, 4 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa 
adjudicatària de l’estudi de mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09162/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09161/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici de 
l’estudi de mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme
314-09163/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09161/12.

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

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09161/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació de 
l’estudi de mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme als ajuntaments i 
altres agents de la comarca
314-09165/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09161/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’estudi de 
mobilitat de la C-32 al pas pel Maresme contindrà propostes de futur
314-09166/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09161/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cerca d’un acord 
per a definir la mobilitat al Maresme i l’alliberament del peatge de la 
C-32 a partir de l’agost del 2021
314-09167/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09161/12.

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

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-09193/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-09194/12 a 314-
09196/12.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració.

Us adjunto, annexes, les dades sol·licitades.

Barcelona, 4 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Annex

Dades de la demarcació de Lleida

Municipi 2015 2016 2017 2018 2019 15/10/2020

Artesa de Lleida 1 1 1 1 1 1

Lleida 5 6 7 14 11 13

La Seu d’Urgell 1 1 1 1 1

Torres de Segre 1 0 0 0 0

Mollerussa 3 0 2 2

Tàrrega 1 0 0

Total 6 9 12 17 15 17

Dades de la demarcació de Tarragona

Municipi 2015 2016 2017 2018 2019 15/10/2020

Banyeres del Penedès 1 1 1 1

Cambrils 2 1 1

Constantí 2 2 3 5

Cunit 1 1 4 3

El Vendrell 1 1 1 1 2

Flix 2 1

Gandesa 1

L’arboç 1 1 1

Llorenç del Penedès 1 1 1

Montblanc 1

Reus 11 15 23 29 28 30

Salou 1 1 2 1 1

Tarragona 14 20 28 31 35 34

Tortosa 1 1

Valls 1 2 2

Vila-seca 1 2 1 2 2 4

Total 31 43 59 72 80 84

Dades de la demarcació de Girona

Municipi 2015 2016 2017 2018 2019 15/10/2020

Anglès 1

Blanes 2 2 5

Calonge 1 0

Figueres 4 9 12 7 11 8

Girona 6 12 14 16 23 11

La Bisbal d’Empordà 3 3 4 3 0

Lloret de Mar 1 2 2 1 1 1

Palafrugell 1 3 6 2

Palamós 1 1

Salt 4 0 5 22 20

Sant Feliu de Guíxols 1 4 2

Santa Coloma de Farners 1 0 0 0 0 1

Total 12 30 32 39 74 52
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Dades de la demarcació de Barcelona

Municipi 2015 2016 2017 2018 2019 15/10/2020

Abrera 1 4 6 4 6

Arenys de Mar 2 1 1 4 4 5

Badalona 12 21 25 31 39 47

Badia del Vallès 3 4 4 4 6

Barberà del Vallès 1 2 3 8 6 6

Barcelona 30 32 43 51 74 95

Berga 3 1 3 4

Calella 1 2 2 4 2 3

Callús 1 1

Canovelles 1 2 8 8 12

Castellar del Vallès 1 1

Cerdanyola del Vallès 1 6 3 1 1

Cornellà de Llobregat 3 5 7 9 13 14

El Masnou 1 1 1 4 3

El Pont de Vilomara i Rocafort 1 1 1

El Prat de Llobregat 14 24 25 22 21 19

Esplugues de Llobregat 1

Gavà 4 3 1 4 4 4

Gelida 5 8

Granollers 1 4 6 8 9 9

Igualada 2 1 1

Les Franqueses del Vallès 9 9 16 9 8

L’Hospitalet de Llobregat 39 73 67 62 59 67

Malgrat de Mar 1

Manlleu 2 2 6

Manresa 6 9 10 12 22 28

Martorell 1 1

Mataró 13 7 6 10 18 33

Mollet del Vallès 18 18 21 21 25 29

Montcada i Reixac 3 4 6 6 9 11

Montornès del Vallès 2 2 2 6

Olesa de Montserrat 1

Parets del Vallès 1

Pineda de Mar 1 1 6

Polinyà 1 1 1 1 1

Premià de Mar 1 1 1

Ripollet 1 1 2 4 7 7

Rubí 2 4 8 10 13 29

Sabadell 20 21 37 41 41 50

Sallent 1 1 1 1 1 2

Sant Adrià de Besòs 2 2 7 8 11 11

Sant Andreu de la Barca 1 1 1 1 1

Sant Boi de Llobregat 3 4 8 12 9 12

Sant Celoni 2 1 2

Sant Cugat del Vallès 1 1

Sant Feliu de Llobregat 1 1 1 2

Sant Joan de Vilatorrada 1 1 2

Sant Just Desvern 1 0 1 1 1

Sant Pere de Ribes 1 1 2

Sant Vicenç de Castellet 2 4

Santa Coloma de Gramenet 1 2 2 6 8

Santa Perpètua de Mogoda 1 1 7 6

Sentmenat 1 1 1 1

Terrassa 3 8 12 21 27 33
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Municipi 2015 2016 2017 2018 2019 15/10/2020

Tordera 2 2 4

Torelló 1 0

Vic 1 2 3 3 4 5

Viladecans 2 2 3 3 3 3

Vilafranca del Penedès 1 1 2

Vilanova i la Geltrú 3 3 6 11 9

Total 187 276 342 421 508 643

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pisos propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats 
il·legalment a la província de Tarragona del 2016 ençà
314-09194/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09193/12.

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

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09193/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pisos propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats 
il·legalment a la província de Barcelona del 2016 ençà
314-09196/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09193/12.
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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

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-09211/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-09213/12 a 314-
09219/12.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració.

En primer lloc, en sessió 1/2020 de 27 de maig, el Consell d’Administració de 
l’Institut Català del Sòl (Incasòl) va aprovar la modificació del pressupost de l’Ins-
titut Català del Sòl corresponent a l’exercici 2020 per generació de crèdit a la parti-
da d’ingressos I/600.0001 «Alienació de terrenys i béns naturals» i a la partida de 
despeses D/543/600.0001 «Inversions en terrenys i béns naturals», per tal d’incloure 
l’adquisició i posterior alienació dels terrenys amb aprofitament privat inclosos en 
l’àmbit del sector 1 «Complexos Turístics Integrats-CTI» del Pla Director urbanístic 
de reordenació de l’àmbit el Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou, per un 
import total de 120 M€.

Així doncs, la Generalitat no actua d’agència immobiliària ni de promotora d’a-
quest projecte, que és privat. Només està previst que l’Incasòl sigui l’administració 
actuant un cop s’hagi fet el Pla Director Urbanístic (PDU), adquireixi i vengui en 
unitat d’acte els terrenys amb aprofitament privat inclosos en l’àmbit del sector 1.

En termes de possible impacte sobre el dèficit públic, en tractar-se, tant l’adqui-
sició de terrenys com la seva posterior alienació, d’operacions no financeres, el seu 
impacte sobre del dèficit serà nul. Per tal que això sigui així, ambdues operacions, 
la d’adquisició de terrenys i la seva posterior venda s’hauran de produir necessària-
ment dins del mateix exercici pressupostari.

En aquest sentit, no caldrà abandonar cap projecte públic per fer front pressupos-
tàriament a aquesta operació, que és privada. Cal tenir en compte que Hard Rock, 
en la seva condició de titular d’una llicència per a l’obertura d’un casino de joc en 
l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seva i Salou, és el promotor del Projecte 
i per tant qui portarà a terme la seva execució, sent l’Administració qui vetllarà pel 
compliment del desenvolupament del mateix d’acord amb l’aplicació de la legislació 
vigent.

En segon lloc, el desenvolupament d’aquest Projecte segueix els criteris de soste-
nibilitat ambiental, econòmic, i social els quals comportaran la desestacionalització 
de l’oferta turística al Camp de Tarragona amb la creació de més d’11.500 llocs de 
treball directes i indirectes en una primera fase, i que suposarà una inversió inicial 
prevista de 665 M€ amb dos hotels i un casino, dos grans auditoris, un parc aquà-
tic i una zona comercial, assolint-se una inversió de 2.000 M€ un cop desenvolupat 
plenament el projecte.

Així mateix, l’Incasòl no ha fet cap previsió econòmica de possibles indemnit-
zacions, ja que prèviament a la compravenda dels terrenys es requereix l’existència 
d’una garantia en la forma que es cregui oportú subscrita per terceres parts –altres 
diferents que la Generalitat–, que cobreixi el risc d’eventuals estimacions de sol·lici-
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tuds de retaxacions de finques incloses dins l’àmbit del centre recreatiu i turístic de 
Vila Seca i Salou, tal i com ja es fa constar a la minuta d’escriptura pública de com-
pravenda entre la societat MBGC i l’Incasòl, annexa a l’acord de govern de 3 de març 
de 2020 com a document annex 1.

A més a més, la clàusula 10a del contracte de compravenda que s’annexa com a 
document annex 2 a l’acord de govern de 3 de març de 2020, estableix els supòsits 
taxats en què el promotor té dret a demanar a l’Institut Català del Sòl que li reven-
guin les finques objecte de compravenda. Aquesta es una condició habitual en els 
contractes de compra-venda que fa l’Incasòl amb aquells sòls que en el moment de 
l’operació de compra-venda estan encara pendents de completar la seva transforma-
ció urbanística.

En tercer lloc, l’Incasòl no assumeix tots els riscos econòmics de l’operació, que 
és privada. Tal i com s’ha reiterat en diverses ocasions en seu parlamentària, i en 
concret, el passat 15 d’octubre quan van comparèixer a la Comissió de Territori el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i el conseller de Territori 
i Sostenibilitat, el Govern de la Generalitat garanteix que aquest projecte no supo-
sarà un desemborsament net per a l’Administració catalana. Es tracta d’un projecte 
privat que no comportarà cap cost econòmic a la Generalitat.

Cal reiterar que Hard Rock, en la seva condició de titular d’una llicència per a 
l’obertura d’un casino de joc en l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seva 
i Salou, és el promotor del Projecte i per tant qui portarà a terme la seva execució, 
sent l’Administració qui vetllarà pel compliment del desenvolupament del projecte 
d’acord amb la legislació vigent d’aplicació.

Finalment, la futura Modificació puntual del PDU de reordenació de l’àmbit del 
Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou té previst modificar la condició d’Ad-
ministració actuant del sector 1 «Complexos Turístics Integrats –CTI», que passarà 
a ser ostentada per l’Incasòl en substitució del Consorci urbanístic del Centre Re-
creatiu Turístic de Vila-seca i Salou. En la seva condició d’Administració actuant, 
l’Incasòl acabarà sent adjudicatari de la parcel·la d’aprofitament urbanístic de cessió 
obligatòria i gratuïta del 15.

Barcelona, 4 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-09212/12 us in-
formo del següent:

El projecte de Hard Rock és una iniciativa que hem redefinit i que actualment 
permet que sigui viable i implementable, que sigui complementari a la oferta turís-
tica actual, i que sigui dimensionat al territori i humanament sostenible. No obstant 
això, el projecte que ha presentat Hard Rock és un projecte d’iniciativa privada, i 
com a tal el compromís d’aquest Govern ha estat, és i seguirà sent no destinar ni un 
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sol euro públic a l’impuls i execució del projecte del Centre de Recreatiu i Turístic 
de Vila-seca i Salou.

El Centre de Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou no és un projecte públic, 
així que la funció del Govern ha estat i és ajustar el projecte a la realitat del territo-
ri. La funció del Govern és la d’estudiar i acompanyar un projecte empresarial que 
preveu destinar inversions molt importants per la dinamització econòmica del terri-
tori i que preveu la creació de molts llocs de treball. El Govern actua com ho fa en 
tants altres projectes empresarials: vetllant pel compliment estricte de la normativa 
i la legalitat vigent; vetllant per tal de maximitzar l’impacte social i econòmic po-
sitiu; i vetllant per reduir al màxim totes les externalitats negatives que tot projecte 
comporta. I en projectes com el Centre de Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, 
l’actitud vigilant del Govern es reforça, redoblant totes les precaucions habituals i 
perseguint en tot moment l’interès públic.

Barcelona, 2 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

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

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09211/12.

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

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09211/12.
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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

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09211/12.

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

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09211/12.

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

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09211/12.

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

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09211/12.
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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

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09211/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis 
ferroviaris afectats pels sabotatges i els actes vandàlics de l’11 de 
setembre de 2020
314-09297/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-09297/12 us in-
formo del següent:

Pel que fa als serveis convencionals (RODALIES) les afectacions van ser les se-
güents:

– Servei interromput des de l’inici de servei fins les 11.30 hores i posteriorment 
circulació per una sola via.

– Maçanet - Figueres: hi va haver diversos actes vandàlics provocant danys a les 
instal·lacions de senyalització. Circulació interrompuda per totes dues vies entre les 
estaciones de Maçanet Massanes i Figueres des de l’inici del servei. A les 11.30 ho-
res, es restableix la circulació per una via al tram Maçanet - Girona - Figueres.1

– 48 trens de Rodalies: 10 trens suprimits en tot el seu recorregut, 3 trens supri-
mits parcialment i 35 serveis amb retards.

Pel que fa als serveis d’alta velocitat, tot i no ser competència de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb la informació de que es disposa les afectacions van ser 
les següents:

Alta Velocitat
– Servei interromput des de l’inici de servei fins les 10.25 hores.
– Girona - Figueres: Incendi a la zona de vies que interromp la circulació en 

aquest tram. 2

– Riells - Vilobí: Un incendi provoca una avaria de senyalització.3

– 5 trens AVE-Avant afectats en el trajecte Figueres Vilafant - Barcelona.

Barcelona, 4 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

1. La informació al detall d’aquest restabliment correspon a l’Administrador de Infraestructures Ferroviàries 
(Adif) com a titular de la infraestructura ferroviària.
2. La informació al detall d’aquests incidents correspon a l’Administrador de Infraestructures Ferroviàries 
(Adif) com a titular de la infraestructura ferroviària.
3. La informació al detall d’aquests incidents correspon a l’Administrador de Infraestructures Ferroviàries 
(Adif) com a titular de la infraestructura ferroviària.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones afectades per la interrupció del servei de trens d’alta 
velocitat i de rodalia pels sabotatges i els actes vandàlics de l’11 
de setembre de 2020
314-09298/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-09298/12 us in-
formo del següent:

Respecte de les afectacions al servei ferroviari del passat 11 de setembre, cal 
tenir present que la Generalitat de Catalunya no té competències sobre els serveis 
ferroviaris d’alta velocitat.

Tot i això, pel que fa als serveis d’alta velocitat, Renfe ha informat que es calcula 
que va afectar a uns 850 viatgers de Serveis Comercials (Ave i Avant).

En el cas dels serveis de Rodalies de Catalunya, d’acord amb la informació fa-
cilitada per Renfe, en el tram Figueres-Girona-Maçanet-Massanes, s’estima que va 
poder afectar a 7.200 viatgers.

Barcelona, 4 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic 
per a l’Institut Català del Sòl de l’operació de Hard Rock Cafe al 
centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-09593/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-09593/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-09594/12 a 314-
09599/12.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per 
proporcionar una major cohesió a la informació.

D’una banda, l’Incasòl no ha tingut fins ara cap cost econòmic per a l’execució 
del projecte d’inversió privada que durà a terme Hard Rock.

De l’altra, l’Incasòl encara no ha formalitzat la compravenda dels terrenys de 
sector 1 «Complexos Turístics Integrats - CTI» del Pla Director urbanístic de reor-
denació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou.

Respecte a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 29 de 
setembre de 2020, el Govern de la Generalitat donarà compliment mitjançant rec-
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tificació del Pla director urbanístic que prevegi una nova ubicació i ordenació dels 
sistemes d’espais lliures i d’equipaments públics del sector 1-CTI.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya no interposarà recurs de cassació con-
tra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 29 de se-
tembre de 2020.

Pel que fa als costos judicials ocasionats, fins a data d’avui, han estat assumits 
pels serveis jurídics de la Direcció general d’Assumptes Contenciosos depenent del 
Gabinet Jurídic de la Generalitat.

Finalment, el Govern de la Generalitat vetllarà per poder fer realitat aquest pro-
jecte fins a la seva completa execució d’acord amb la legalitat vigent d’aplicació i el 
compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 29 de 
setembre de 2020.

Barcelona, 4 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet efectiu el 
contracte de compravenda entre Criteria Caixa, l’Institut Català del 
Sòl i l’empresa que ha de fer el complex de Hard Rock
314-09594/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09593/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si recorrerà contra 
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
declara nul el sector 1 del complex de Hard Rock
314-09595/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09593/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que declara nul el sector 1 del complex de Hard Rock
314-09596/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09593/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del 
projecte del complex de Hard Rock després de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara nul el sector 1
314-09597/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09593/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a desfer les mesures adoptades en benefici de 
l’empresa que ha de fer el complex de Hard Rock
314-09598/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09593/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost judicial dels 
litigis mantinguts en l’operació Hard Rock
314-09599/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09593/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a traslladar al districte administratiu de la Generalitat els 
empleats públics que encara no s’hi han traslladat
314-09601/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-09601/12, us 
informo del següent:

El dia 30 de setembre de 2020 van finalitzar els trasllats de tot el personal que 
estava previst que s’incorporés al Districte Administratiu durant l’any 2020.
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De l’estratègia inicial de trasllats només s’ha modificat el que fa referència a 
l’Escola de Consum de l’ACC-EMC que de moment continua fent la seva activitat 
a l’edifici del C/ Pamplona 113 fins que es determini la seva ubicació definitiva.

Barcelona, 2 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres sanitaris 
als quals es deriva el personal dels centres penitenciaris per a fer-se 
proves PCR o serològiques
314-09616/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-09616/12 us in-
formo del següent:

El personal dels centres penitenciaris no és derivat a cap centre sanitari per fer-se 
una prova, sinó que segueixen el procediment previst per les autoritats sanitàries per 
atendre a tots els ciutadans que mostren símptomes o són contactes estrets de perso-
nes amb Covid-19. S’han de posar en contacte amb els professionals del seu centre 
d’atenció primària o trucar al 061 Salut Respon perquè el metge o metgessa avaluï 
els símptomes i, si és necessari, fer la prova PCR. Després, el seu gestor Covid s’hi 
posarà en contacte per, en cas que sigui necessari, iniciar el procés d’identificació 
de contactes i tramitar la baixa laboral.

Barcelona, 27 d’octubre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves 
PCR fetes del març ençà al personal i els col·laboradors dels centres 
penitenciaris
314-09617/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-09617/12 us in-
formo del següent:

Les proves es van realitzar durant els mesos de maig i juny de 2020. Aquestes 
proves es van emmarcar dins del Programa Orfeu de detecció massiva de la Covid-19 
amb l’objectiu de complementar la capacitat del sistema de salut de disposar de tests 
diagnòstics de coronavirus SARS-CoV-2.
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El nombre de proves PCR que es van fer al personal que treballa als centres pe-
nitenciaris, centres educatius de justícia juvenil, serveis de mediació i assessorament 
tècnic i Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) són els següents:

– Barcelona:
• CIRE Centre Educatiu (CE) Can Llúpia: 9
• CIRE Centre Penitenciari (CP) Dones: 23
• CIRE Serveis centrals: 44
• CP Dones: 172
• CE Can Llupià: 127
• Serveis Socials Àmbit Penal (SSAP) Barcelona: 82
• CP Obert 2 Barcelona: 0
• Servei de Mediació i Assessorament Tècnic: 44
• Unitat de convivència Barcelona: 5
• Personal extern: 6

– Girona
• CIRE CP Obert Girona: 2
• CIRE CE Montilivi: 1
• CIRE CP Puig de les Basses: 17
• CP Puig de les basses: 285
• CE Montilivi: 12
• Unitat de convivència Girona: 5
• CP Obert Girona: 48
• SSAP Girona: 11
• Serveis Territorials de Justícia a Girona: 0
• Limasa: 10
• Ferrovial: 14
• Integra: 15
• Prosegur: 3
• Entitats: 2

– Catalunya Central
• CIRE CP Lledoners: 22
• Neteja: 0
• CP Lledoners: 296
• Entitats: 3

– Ponent
• CIRE CE El Segre: 4
• CIRE CP Ponent: 18
• CIRE Raimat: 2
• CP Ponent: 382
• CE El Segre: 43
• CP Obert Lleida: 37
• SSAP Lleida: 17
• Entitats: 3

– Brians 1
• CIRE CP Brians 1: 20
• CP Brians 1: 430
• Limptres: 20
• SERHS: 32
• Entitats: 0

– Brians 2
• CIRE CP Brians 2: 29
• CP Brians 2: 496
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– Tarragona
• CP Obert Tarragona: 48
• CIRE Tarragona: 12
• Neteja: 35
• CP Mas Enric: 352
• SSAP Tarragona: 13

– Zona metropolitana nord
• CE Til·lers: 0
• CE Folch i Torres: 8
• CE L’Alzina: 188
• CIRE CP Joves: 11
• CIRE CE L’Alzina: 2
• CP Joves: 184
• CP Quatre Camins: 420
• Externs CP Quatre Camins i CP Joves: 68
• Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa: 40
• Entitats: 10

En total s’han realitzat 4.182 proves.

Barcelona, 27 d’octubre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
comunicacions especials entre interns de centres penitenciaris i llurs 
familiars del 21 de setembre ençà
314-09618/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-09618/12 us in-
formo del següent:

El nombre de comunicacions especials realitzades des del 21 de setembre fins el 
21 d’octubre ha estat el següent:

Centre penitenciari Nombre comunicacions

CP Brians 1 337
CP Brians 2 450
CP de Dones de Barcelona 56
CP de Joves 77
CP Lledoners 200
CP Mas d’Enric 182
CP Ponent 212
CP Puig de les Basses 181
CP Quatre Camins 391

Total 2.086

Barcelona, 27 d’octubre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
comunicacions especials denegades entre interns de centres 
penitenciaris i llurs familiars del 21 de setembre ençà
314-09619/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-09619/12 us in-
formo del següent:

No s’ha denegat cap comunicació especial. Si la persona interna que sol·licita 
aquest tipus de comunicació compleix els requisits, és a dir, no està sancionada ni 
té cap ordre d’allunyament de la seva parella o qualsevol altra circumstància que li 
impedeixi mantenir aquest tipus de trobades, la comunicació no es denega.

Barcelona, 27 d’octubre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
prevenció davant el contagi per Covid-19 establertes per a les 
comunicacions especials entre interns de centres penitenciaris i llurs 
familiars
314-09620/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 314-09620/12 us in-
formo del següent:

Durant l’estat d’alarma decretat pel govern de l’Estat a mitjans de març, es van 
ajornar les comunicacions íntimes, familiars i de convivència, que van haver de ser 
reprogramades.

Totes aquelles persones que tenien programades comunicacions van rebre noti-
ficació personal. Es va informar personalment els afectats, se’ls van facilitar les ex-
plicacions pertinents i es va apel·lar a la seva participació i col·laboració en pro del 
benestar col·lectiu. També es va permetre que els interns informessin els familiars 
amb una trucada gratuïta.

A partir del 18 de juny, es va entrar a la fase de represa (Resolució del Departa-
ment de Salut SLT 1429/2020 per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i 
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infec-
ció per SARS-CoV-2). En aquesta fase, s’han hagut d’ajustar algunes de les mesures 
preventives i organitzatives implementades durant el confinament per evitar l’apari-
ció de rebrots de la malaltia, alhora que s’han normalitzat tant com ha estat possible 
la vida de les persones internes, dels professionals i de tots els operadors que inter-
venen i es relacionen amb els centres penitenciaris.

El Procicat (Protecció civil de Catalunya) va aprovar, el dia 20 de juny de 2020, 
els criteris d’adequació dels plans sectorials de desconfinament a les condicions de 
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l’etapa de represa. Seguint les seves instruccions, el pla sectorial per als centres pe-
nitenciaris es va actualitzar. Les mesures preses, pel que fa a les comunicacions, van 
ser les següents:

Protocol per a comunicacions, videotrucades i videoconferències, recepció de pa-
quets i peculi

Durant la fase de represa està autoritzada la realització de tot tipus de comuni-
cacions (orals, familiars, íntimes, de convivència, intercentres, intermodulars) així 
com la recepció de paquets i peculi.

És responsabilitat dels visitants complir les disposicions vigents en relació a la 
mobilitat de les persones establertes per les autoritats corresponents.

Comunicacions:
a. Restriccions
No podran comunicar els interns que siguin un cas positiu o sospitós de Covid-19 

diagnosticat per un metge, ni els que siguin contactes estrets d’un cas positiu o sos-
pitós i estiguin fent quarantena o romanguin en un mòdul confinat. S’informarà els 
visitants i comunicants amb la màxima rapidesa possible d’aquesta circumstància.

b. Cita prèvia i programació
i. Amb la finalitat d’evitar aglomeracions i coincidències de persones en les sales 

de visites, totes les comunicacions es realitzaran amb cita prèvia, en l’horari i amb 
el procediment concret establert per cada centre. No es permetrà l’accés de cap per-
sona que no tingui cita prèvia.

ii. El nombre de comunicants autoritzats per comunicar alhora amb un intern es 
redueix al 50%. En la programació de les comunicacions es controlarà el nombre 
màxim de persones que poden romandre alhora a la sala d’espera, per poder complir 
la necessitat de mantenir la distància física recomanada. La direcció del centre ha 
de calcular aquest nombre màxim de persones en funció dels metres quadrats que 
tingui la sala d’espera.

iii. En la concertació de la cita s’informarà als familiars que el centre els proveirà 
de mascareta i guants que s’hauran de posar obligatòriament, que es controlarà la 
temperatura corporal i que s’han d’abstenir de venir a la comunicació si tenen simp-
tomatologia (tos, febre, etc.) o si són casos positius o sospitosos de Covid o si estan 
fent quarantena per ser contactes estrets amb un malalt o sospitós de Covid.

iv. Per últim, també se’ls recordarà que si viuen a una àrea territorial que d’acord 
amb la normativa sanitària vigent no permet el desplaçament fins el centre, no po-
den desplaçar-se fins que no es modifiqui la normativa i que, si ho fan, és sota la 
seva responsabilitat.

c. En el moment previ a la comunicació
i. Els funcionaris que atenen els visitants, estiguin o no protegits per vidre, han 

de portar posada la mascareta i, en la interacció directa, mantenir sempre la distàn-
cia recomanada mínima de dos metres.

ii. S’ha de garantir a les finestretes de comunicacions que hi ha intèrfons que 
permetin la comunicació sense que el professional hagi d’interaccionar mitjançant 
la finestra oberta.

iii. Sempre que sigui possible, es controlarà l’accés dels visitants a la sala d’es-
pera, i només hi podran accedir només aquells que tinguin autorització pel torn se-
güent.

iv. Al primer accés es lliurarà a cada visitant una mascareta i un parell de guants. 
Es podran endur aquests elements o llençar-los a un cubell de reciclatge que les di-
reccions dels centres hauran de tenir disponible i que no podrà ser manipulat per 
les brigades de neteja del centre, sinó retirat pel personal de les empreses de neteja.

v. Els funcionaris han de controlar que tots els comunicants duen posats la mas-
careta i els guants, inclús durant el temps que romanguin a la sala d’espera.
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vi. Per evitar aglomeracions a les sales d’espera, no podran estar ocupades mai 
per sobre d’un terç de la seva ocupació màxima, i sempre caldrà garantir la distància 
mínima de dos metres entre cadires. El centre haurà d’organitzar l’accés a les sales 
d’espera per complir les mesures anteriors.

vii. A l’entrada de les sales d’espera caldrà posar cartells informatius per al pú-
blic sobre l’aforament i les normes que cal seguir durant l’espera per garantir la dis-
tància mínima de seguretat i evitar les aglomeracions. Si l’ocupació no permet man-
tenir les distancies de seguretat a les sales, caldrà esperar fora del centre, mantenint 
també la distància de seguretat mínima entre les persones que esperen.

viii. A la sala d’espera haurà d’haver-hi senyalitzacions que marquin la distàn-
cies de seguretat i la realització de cues ordenades. També caldrà que hi hagi un 
cartell visible abans de l’entrada on s’informi que no poden entrar les persones que 
presentin febre, tos o altra simptomatologia respiratòria, o que siguin casos positius 
o sospitosos de Covid-19.

ix. No es permetrà l’entrada al centre de visites i comunicacions de persones que 
presentin febre, tos o altra simptomatologia respiratòria. S’aplicarà el procediment 
de control d’accés establert.

x. Caldrà assegurar en tot moment l’existència de sabó en els lavabos del públic. 
També es posaran a l’entrada de les sales de visita punts fixos de gel hidroalcohòlic.

xi. Caldrà reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos per visitants, per garan-
tir-ne la salubritat i higiene.

xii. L’ocupació màxima permesa pels lavabos dels visitants és:
a. Espais fins a 4 m2: 1 persona màxim, llevat de persones que necessitin as-

sistència.
b. Espais de més de 4m2 i amb més d’una cabina o urinari: un terç de les ca-

bines/urinaris, mantenint la distància de seguretat de 2 metres.
xiii. En la mesura que sigui possible, cal garantir la ventilació constant dels la-

vabos.
xiv. Abans d’entrar a la comunicació, l’intern es rentarà les mans amb gel hidro-

alcohòlic, i ho farà novament a la finalització de la visita. L’intern ha de portar la 
mascareta posada en tot moment.

d. Durant la visita o la comunicació
i. Tant les persones internes com els visitants han de mantenir posada la masca-

reta durant tota la comunicació.
ii. S’indicarà als interns i visitants que la negativa o l’incompliment de la instruc-

ció anterior serà motiu de suspensió de la comunicació.
iii. Amb la finalitat d’evitar aglomeracions a la sala d’espera i als espais de co-

municacions, es redueix en un 50% el nombre de comunicants màxims autoritzats a 
entrar per a cada comunicació.

iv. A cada locutori s’han de col·locar cartells als dos costats del vidre demanant 
a les persones que no s’hi apropin pe a més seguretat dels comunicants i interns.

e. Actuacions posteriors a la visita o la comunicació
i. Un cop acabada la visita o la comunicació es netejaran les superfícies de les 

taules, cadires, i vidres dels locutoris, abans de la següent visita, seguint el protocol 
establert a aquest efecte pel centre.

ii. També s’ha de preveure la neteja de la sala d’espera i de de les taquilles.
iii. Els interns es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic abans de tornar a 

entrar al seu mòdul.

f. Freqüència i temps màxim de les vistes i comunicacions
i. Es mantenen el número i temps de comunicacions previstos legalment. Si això 

no es pogués complir, la direcció del centre penitenciari pot demanar autorització al 
Comitè de crisi per modificar el número o temps de comunicacions. En cas de rebre 
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aquesta autorització, sempre haurà d’informar-ne per escrit al Jutjat de Vigilància 
Penitenciària (JVP).

ii. Si la direcció del centre ho considera necessari per complir aquesta programa-
ció i normativa, s’autoritza la realització de comunicacions durant tota la setmana. 
La direcció del centre haurà de preveure els recursos humans i materials que neces-
sita per complir amb aquesta programació i elevar, amb temps suficient, la demanda 
a les unitats responsables de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a 
la Víctima.

Barcelona, 27 d’octubre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement 
del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la situació de 
desemparament dels treballadors de l’empresa Alfisa, de Santa 
Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
314-09700/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-09700/12 juntament amb la: 314-09701/12.

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

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i per mitjà dels seus mà-
xims representants ha mantingut amb la representació legal dels treballadors di-
verses reunions de coneixement i seguiment de la situació derivada a l’empresa 
ALFISA, la qual s’ha significat com especialment greu per la manca d’apoderament 
de la direcció local, en el sentit de poder resoldre la situació de manca de càrre-
ga de treball, donada la rescissió comercial del principal client de l’empresa. Aquest 
fet es suma a la inacció en resoldre per mitjà dels canals establerts per la legislació 
vigent de situar de les persones treballadores en un expedient temporal de regula-
ció d’ocupació o el plantejament d’un concurs de creditors, com a mesura d’urgència 
als efectes de poder donar una mínima cobertura econòmica davant de la desocupa-
ció i/o el plantejament de continuïtat de la mà d’un altre propietari. No ha estat fins 
el 16 d’octubre de 2020, que el Departament té constància de la presentació d’un 
concurs de creditors respecte el qual es segueix fent un estret seguiment.

Per altra banda, indicar que l’empresa ALFISA TECHNOLOGIES, amb CIF B 
64569221, en els últims cinc anys s’han obert 14 ordres de servei: 2 a l’any 2017, 1 
al 2018, 4 al 2019 i 7 al 2020. De les quals 13 són requerides (per denúncia o per 
sol·licitud d’informes de jutjat, de l’autoritat laboral, etc.) i 1 planificada.

Les matèries investigades han estat diverses: seguretat i salut laboral, temps de 
treball, drets dels representants dels treballadors, conflictes col·lectius, suspensió de 
contractes, acomiadament, discriminació, condicions inferiors de treball i seguretat 
social.

Les actuacions dutes a terme en el període esmentat han donat lloc a 1 propos-
ta d’acta d’infracció al 2020 per establir condicions inferiors de treball; 1 proposta 
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d’acta d’infracció al 2019 per discriminació en la feina (no derivada per raó de sexe) 
i 1 requeriment d’esmena en matèria de seguretat i salut laboral al 2017.

Resten 4 ordres de servei per finalitzar (totes de 2020) en matèria de seguretat 
social, competència de l’Administració General de l’Estat.

Barcelona, 6 de novembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de 
la Inspecció de Treball a l’empresa Alfisa, de Santa Margarida i els 
Monjos (Alt Penedès)
314-09701/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09700/12.

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els darrers nomenaments i acords del Consell de 
Govern de la Corporació
322-00233/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’actuació dels mitjans de la Corporació respecte 
a la ultradreta
322-00234/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la dimissió del director comercial de la Corporació
322-00235/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la falta de paritat en les corresponsalies dels 
mitjans públics
322-00236/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi 
generada per la Covid-19 i el foment del teletreball a la Corporació
322-00237/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions del Consell de Govern davant l’ús 
dels mitjans de la Corporació per a atacar i assenyalar les opinions 
crítiques amb l’actuació del Govern
322-00238/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la inacció del Consell de Govern davant la 
reiteració d’insults per part de col·laboradors de TV3 a polítics i 
ciutadans constitucionalistes
322-00239/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la gestió econòmica de la Corporació
322-00240/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la gestió econòmica de la Corporació sobre 
el retorn de la reducció de l’acord de viabilitat i sobre la situació 
econòmica i financera de la Corporació
322-00241/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la despesa en contractació i producció externa
322-00242/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el comunicat del Consell Professional de 
Catalunya Ràdio i el Consell Professional de Programes titulat Ara i 
sempre, el que toca és ser crítics
322-00243/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els resultats de l’audiència de TV3 i les novetats 
en la programació
323-00310/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del llibre d’estil pel que fa a l’ús de 
la llengua
323-00311/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d’estil 
pel que fa a l’ús de la llengua
323-00312/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’ampliació de l’organigrama 
d’esports
323-00313/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els nous continguts digitals a TV3
323-00314/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les agressions a periodistes
323-00315/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre les audiències digitals
323-00316/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre el programa Ja m’entens i els continguts relatius a la 
diversitat
323-00317/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la pluralitat política al programa 
Preguntes freqüents
323-00318/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la situació financera de TV3 arran de la crisi 
generada per la Covid-19
323-00319/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la difusió d’un espai relatiu a la pregunta oral de 
control a l’actuació de la Corporació formulada per la diputada Sonia 
Sierra sobre la promoció de l’exclusió i la discriminació de la llengua 
castellana duta a terme per TV3
323-00320/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la realització i difusió del programa Preguntes 
freqüents
323-00321/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris emprats en els espais informatius per 
a informar sobre la pràctica de diligències per una comissió judicial 
en el marc d’una investigació judicial per presumptes delictes de 
corrupció
323-00322/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament de l’extrema dreta als mitjans de 
comunicació públics
323-00323/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 604.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà 
durant el curs 2019-2020 a diferents instituts i escoles
314-09712/12 a 314-09846/12; 314-09883/12 a 314-10094/12

314-10110/12 a 314-10433/12; 314-10548/12 a 314-10745/12

314-10746/12 a 314-12204/12

Proponents: Sonia Sierra Infante i Martin Eusebio Barra López, del GP Cs

PRÒRROGA PER A LA PRESENTACIÓ DE LA RESPOSTA

Sol·licitud: conseller, del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència (reg. 83789)

Pròrroga: s’acorda accedir a la pròrroga de 30 dies demanada amb afectació a les 
tramitacions:
314-09712/12 a 314-09846/12; 314-09883/12 a 314-10094/12 i 314-10110/12 a 314-
10433/12 (admissió a tràmit de les preguntes: Mesa 20.10.2020)
Finiment del termini: 30.12.2020; 10:30 h.

Pròrroga: s’acorda accedir a la pròrroga de 30 dies demanada amb afectació a les 
tramitacions:
314-10548/12 a 314-10745/12 (admissió a tràmit: Mesa 27.10.2020)
Finiment del termini: 20.01.2021; 10:30 h.

Pròrroga: s’acorda accedir a la pròrroga de 30 dies demanada amb afectació a les 
tramitacions:
314-10746/12 a 314-12204/12 (admissió a tràmit: Mesa 03.11.2020)
Finiment del termini: 28.01.2021; 10:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.11.2020

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’estudi de trànsit per a fer la variant de la carretera d’Olot 
(Garrotxa) és un estudi del Ministeri de Foment del 2010
314-12259/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 83790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’1 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC l’anunci d’informació pública de 
l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant d’Olot que va des 
del final de la nova variant de les Preses fins a la connexió amb l’autovia A-26.

La Plataforma de defensa d’espais naturals de la Vall d’en Bas, Salvem les Valls, 
ja ha anunciat que presentarà al·legacions i demana un espai de diàleg per tal de «po-
der elaborar un nou pla sectorial urbanístic comarcal de polígons industrials amb 
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l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat dels treballadors i el trànsit pesat 
sempre afavorint i promovent els mitjans de mobilitat més sostenibles i elaborar una 
pla de mobilitat comarcal participatiu on hi siguin representades les diverses veus 
i posicions, amb l’objectiu de limitar la dependència al vehicle motoritzat privat, i 
així reduir el trànsit de cotxes, i per regular el pas de camions per aquestes vies tal 
com aconsella l’informe del Grup Intergubernamental d’Experts en Canvi Climàtic 
del 2018 i, per tant, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.»

Després de l’anàlisi existeixen motius per redefinir o, fins i tot, aturar aquest pro-
jecte. Alguns d’aquests motius, entre d’altres, són que aquests estudis estan basats en 
un estudi de trànsit incorrecte i erroni, un cost excessiu, en el context d’emergència 
climàtica, s’incompliria la Llei 16/2017 del canvi climàtic, afectaria el Parc Natural 
de la zona Volcànica de la Garrotxa i produiria greus conseqüències en el paisatge, 
no és un projecte pensat per la mobilitat de la població de la zona.

I el més important, per tal d’afrontar una obra d’aquestes característiques prèvia-
ment cal estudiar en profunditat com millorar la mobilitat de la població i com es-
tablir mesures per tal de reduir els desplaçaments en vehicle motoritzat. Així doncs 
cal fer un pla de mobilitat en consonància i que s’alineï amb els objectius medi am-
biental 2030 i compliment de la Llei 16/2017 del canvi climàtic.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què l’estudi de trànsit és un estudi del Ministerio de Fomento de 2010?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la validesa del 
creixement acumulatiu que representa l’estudi de trànsit per a fer la 
variant de la carretera d’Olot (Garrotxa)
314-12260/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 83791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’1 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC l’anunci d’informació pública de 
l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant d’Olot que va des 
del final de la nova variant de les Preses fins a la connexió amb l’autovia A-26.

La Plataforma de defensa d’espais naturals de la Vall d’en Bas, Salvem les Valls, 
ja ha anunciat que presentarà al·legacions i demana un espai de diàleg per tal de «po-
der elaborar un nou pla sectorial urbanístic comarcal de polígons industrials amb 
l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat dels treballadors i el trànsit pesat 
sempre afavorint i promovent els mitjans de mobilitat més sostenibles i elaborar una 
pla de mobilitat comarcal participatiu on hi siguin representades les diverses veus 
i posicions, amb l’objectiu de limitar la dependència al vehicle motoritzat privat, i 
així reduir el trànsit de cotxes, i per regular el pas de camions per aquestes vies tal 
com aconsella l’informe del Grup Intergubernamental d’Experts en Canvi Climàtic 
del 2018 i, per tant, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.»

Després de l’anàlisi existeixen motius per redefinir o, fins i tot, aturar aquest pro-
jecte. Alguns d’aquests motius, entre d’altres, són que aquests estudis estan basats en 
un estudi de trànsit incorrecte i erroni, un cost excessiu, en el context d’emergència 
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climàtica, s’incompliria la Llei 16/2017 del canvi climàtic, afectaria el Parc Natural 
de la zona Volcànica de la Garrotxa i produiria greus conseqüències en el paisatge, 
no és un projecte pensat per la mobilitat de la població de la zona.

I el més important, per tal d’afrontar una obra d’aquestes característiques prèvia-
ment cal estudiar en profunditat com millorar la mobilitat de la població i com es-
tablir mesures per tal de reduir els desplaçaments en vehicle motoritzat. Així doncs 
cal fer un pla de mobilitat en consonància i que s’alineï amb els objectius medi am-
biental 2030 i compliment de la Llei 16/2017 del canvi climàtic.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern es dóna per vàlid el creixement acumulatiu de 1,44 10 anys després 

de la realització de l’estudi de trànsit de 2010?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no es planteja fer infraestructures menys agressives en zones 
que són un parc natural
314-12261/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 83792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’1 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC l’anunci d’informació pública de 
l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant d’Olot que va des 
del final de la nova variant de les Preses fins a la connexió amb l’autovia A-26.

La Plataforma de defensa d’espais naturals de la Vall d’en Bas, Salvem les Valls, 
ja ha anunciat que presentarà al·legacions i demana un espai de diàleg per tal de «po-
der elaborar un nou pla sectorial urbanístic comarcal de polígons industrials amb 
l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat dels treballadors i el trànsit pesat 
sempre afavorint i promovent els mitjans de mobilitat més sostenibles i elaborar una 
pla de mobilitat comarcal participatiu on hi siguin representades les diverses veus 
i posicions, amb l’objectiu de limitar la dependència al vehicle motoritzat privat, i 
així reduir el trànsit de cotxes, i per regular el pas de camions per aquestes vies tal 
com aconsella l’informe del Grup Intergubernamental d’Experts en Canvi Climàtic 
del 2018 i, per tant, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.»

Després de l’anàlisi existeixen motius per redefinir o, fins i tot, aturar aquest pro-
jecte. Alguns d’aquests motius, entre d’altres, són que aquests estudis estan basats en 
un estudi de trànsit incorrecte i erroni, un cost excessiu, en el context d’emergència 
climàtica, s’incompliria la Llei 16/2017 del canvi climàtic, afectaria el Parc Natural 
de la zona Volcànica de la Garrotxa i produiria greus conseqüències en el paisatge, 
no és un projecte pensat per la mobilitat de la població de la zona.

I el més important, per tal d’afrontar una obra d’aquestes característiques prèvia-
ment cal estudiar en profunditat com millorar la mobilitat de la població i com es-
tablir mesures per tal de reduir els desplaçaments en vehicle motoritzat. Així doncs 
cal fer un pla de mobilitat en consonància i que s’alineï amb els objectius medi am-
biental 2030 i compliment de la Llei 16/2017 del canvi climàtic.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Per què el Govern no es planteja infraestructures menys agressives on hi ha un 
Parc Natural?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un 
marc de diàleg amb entitats i ciutadans per a afrontar el repte de 
mobilitat en el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa
314-12262/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 83793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’1 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC l’anunci d’informació pública de 
l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant d’Olot que va des 
del final de la nova variant de les Preses fins a la connexió amb l’autovia A-26.

La Plataforma de defensa d’espais naturals de la Vall d’en Bas, Salvem les Valls, 
ja ha anunciat que presentarà al·legacions i demana un espai de diàleg per tal de «po-
der elaborar un nou pla sectorial urbanístic comarcal de polígons industrials amb 
l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat dels treballadors i el trànsit pesat 
sempre afavorint i promovent els mitjans de mobilitat més sostenibles i elaborar una 
pla de mobilitat comarcal participatiu on hi siguin representades les diverses veus 
i posicions, amb l’objectiu de limitar la dependència al vehicle motoritzat privat, i 
així reduir el trànsit de cotxes, i per regular el pas de camions per aquestes vies tal 
com aconsella l’informe del Grup Intergubernamental d’Experts en Canvi Climàtic 
del 2018 i, per tant, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.»

Després de l’anàlisi existeixen motius per redefinir o, fins i tot, aturar aquest pro-
jecte. Alguns d’aquests motius, entre d’altres, són que aquests estudis estan basats en 
un estudi de trànsit incorrecte i erroni, un cost excessiu, en el context d’emergència 
climàtica, s’incompliria la Llei 16/2017 del canvi climàtic, afectaria el Parc Natural 
de la zona Volcànica de la Garrotxa i produiria greus conseqüències en el paisatge, 
no és un projecte pensat per la mobilitat de la població de la zona.

I el més important, per tal d’afrontar una obra d’aquestes característiques prèvia-
ment cal estudiar en profunditat com millorar la mobilitat de la població i com es-
tablir mesures per tal de reduir els desplaçaments en vehicle motoritzat. Així doncs 
cal fer un pla de mobilitat en consonància i que s’alineï amb els objectius medi am-
biental 2030 i compliment de la Llei 16/2017 del canvi climàtic.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pensa el Govern establir un marc de diàleg amb entitats i ciutadania per tal 

d’afrontar el repte de mobilitat de la zona?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’estudi informatiu 
i d’impacte ambiental de la construcció de la variant d’Olot s’ha fet 
d’acord amb la Llei 16/2017, del canvi climàtic
314-12263/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 83794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’1 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC l’anunci d’informació pública de 
l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant d’Olot que va des 
del final de la nova variant de les Preses fins a la connexió amb l’autovia A-26.

La Plataforma de defensa d’espais naturals de la Vall d’en Bas, Salvem les Valls, 
ja ha anunciat que presentarà al·legacions i demana un espai de diàleg per tal de «po-
der elaborar un nou pla sectorial urbanístic comarcal de polígons industrials amb 
l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat dels treballadors i el trànsit pesat 
sempre afavorint i promovent els mitjans de mobilitat més sostenibles i elaborar una 
pla de mobilitat comarcal participatiu on hi siguin representades les diverses veus 
i posicions, amb l’objectiu de limitar la dependència al vehicle motoritzat privat, i 
així reduir el trànsit de cotxes, i per regular el pas de camions per aquestes vies tal 
com aconsella l’informe del Grup Intergubernamental d’Experts en Canvi Climàtic 
del 2018 i, per tant, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.»

Després de l’anàlisi existeixen motius per redefinir o, fins i tot, aturar aquest pro-
jecte. Alguns d’aquests motius, entre d’altres, són que aquests estudis estan basats en 
un estudi de trànsit incorrecte i erroni, un cost excessiu, en el context d’emergència 
climàtica, s’incompliria la Llei 16/2017 del canvi climàtic, afectaria el Parc Natural 
de la zona Volcànica de la Garrotxa i produiria greus conseqüències en el paisatge, 
no és un projecte pensat per la mobilitat de la població de la zona.

I el més important, per tal d’afrontar una obra d’aquestes característiques prèvia-
ment cal estudiar en profunditat com millorar la mobilitat de la població i com es-
tablir mesures per tal de reduir els desplaçaments en vehicle motoritzat. Així doncs 
cal fer un pla de mobilitat en consonància i que s’alineï amb els objectius medi am-
biental 2030 i compliment de la Llei 16/2017 del canvi climàtic.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Govern que l’estudi informatiu i d’impacte ambiental publicats estan en 

línia amb el que diu la Llei 16/2017 del canvi climàtic?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives 
al trànsit rodat del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa
314-12264/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 83795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’1 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC l’anunci d’informació pública de 
l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant d’Olot que va des 
del final de la nova variant de les Preses fins a la connexió amb l’autovia A-26.

La Plataforma de defensa d’espais naturals de la Vall d’en Bas, Salvem les Valls, 
ja ha anunciat que presentarà al·legacions i demana un espai de diàleg per tal de «po-
der elaborar un nou pla sectorial urbanístic comarcal de polígons industrials amb 
l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat dels treballadors i el trànsit pesat 
sempre afavorint i promovent els mitjans de mobilitat més sostenibles i elaborar una 
pla de mobilitat comarcal participatiu on hi siguin representades les diverses veus 
i posicions, amb l’objectiu de limitar la dependència al vehicle motoritzat privat, i 
així reduir el trànsit de cotxes, i per regular el pas de camions per aquestes vies tal 
com aconsella l’informe del Grup Intergubernamental d’Experts en Canvi Climàtic 
del 2018 i, per tant, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.»

Després de l’anàlisi existeixen motius per redefinir o, fins i tot, aturar aquest pro-
jecte. Alguns d’aquests motius, entre d’altres, són que aquests estudis estan basats en 
un estudi de trànsit incorrecte i erroni, un cost excessiu, en el context d’emergència 
climàtica, s’incompliria la Llei 16/2017 del canvi climàtic, afectaria el Parc Natural 
de la zona Volcànica de la Garrotxa i produiria greus conseqüències en el paisatge, 
no és un projecte pensat per la mobilitat de la població de la zona.

I el més important, per tal d’afrontar una obra d’aquestes característiques prèvia-
ment cal estudiar en profunditat com millorar la mobilitat de la població i com es-
tablir mesures per tal de reduir els desplaçaments en vehicle motoritzat. Així doncs 
cal fer un pla de mobilitat en consonància i que s’alineï amb els objectius medi am-
biental 2030 i compliment de la Llei 16/2017 del canvi climàtic.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern té les dades correctes del trànsit rodat de la zona?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’estudi 
informatiu i d’impacte ambiental de la construcció de la variant 
d’Olot
314-12265/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 83796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

L’1 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC l’anunci d’informació pública de 
l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant d’Olot que va des 
del final de la nova variant de les Preses fins a la connexió amb l’autovia A-26.

La Plataforma de defensa d’espais naturals de la Vall d’en Bas, Salvem les Valls, 
ja ha anunciat que presentarà al·legacions i demana un espai de diàleg per tal de «po-
der elaborar un nou pla sectorial urbanístic comarcal de polígons industrials amb 
l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat dels treballadors i el trànsit pesat 
sempre afavorint i promovent els mitjans de mobilitat més sostenibles i elaborar una 
pla de mobilitat comarcal participatiu on hi siguin representades les diverses veus 
i posicions, amb l’objectiu de limitar la dependència al vehicle motoritzat privat, i 
així reduir el trànsit de cotxes, i per regular el pas de camions per aquestes vies tal 
com aconsella l’informe del Grup Intergubernamental d’Experts en Canvi Climàtic 
del 2018 i, per tant, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.»

Després de l’anàlisi existeixen motius per redefinir o, fins i tot, aturar aquest pro-
jecte. Alguns d’aquests motius, entre d’altres, són que aquests estudis estan basats en 
un estudi de trànsit incorrecte i erroni, un cost excessiu, en el context d’emergència 
climàtica, s’incompliria la Llei 16/2017 del canvi climàtic, afectaria el Parc Natural 
de la zona Volcànica de la Garrotxa i produiria greus conseqüències en el paisatge, 
no és un projecte pensat per la mobilitat de la població de la zona.

I el més important, per tal d’afrontar una obra d’aquestes característiques prèvia-
ment cal estudiar en profunditat com millorar la mobilitat de la població i com es-
tablir mesures per tal de reduir els desplaçaments en vehicle motoritzat. Així doncs 
cal fer un pla de mobilitat en consonància i que s’alineï amb els objectius medi am-
biental 2030 i compliment de la Llei 16/2017 del canvi climàtic.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin cost ha tingut fins el moment l’elaboració d’aquests informes?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
previst per a executar el projecte de la construcció de la variant 
d’Olot
314-12266/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 83797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’1 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC l’anunci d’informació pública de 
l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant d’Olot que va des 
del final de la nova variant de les Preses fins a la connexió amb l’autovia A-26.

La Plataforma de defensa d’espais naturals de la Vall d’en Bas, Salvem les Valls, 
ja ha anunciat que presentarà al·legacions i demana un espai de diàleg per tal de «po-
der elaborar un nou pla sectorial urbanístic comarcal de polígons industrials amb 
l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat dels treballadors i el trànsit pesat 
sempre afavorint i promovent els mitjans de mobilitat més sostenibles i elaborar una 
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pla de mobilitat comarcal participatiu on hi siguin representades les diverses veus 
i posicions, amb l’objectiu de limitar la dependència al vehicle motoritzat privat, i 
així reduir el trànsit de cotxes, i per regular el pas de camions per aquestes vies tal 
com aconsella l’informe del Grup Intergubernamental d’Experts en Canvi Climàtic 
del 2018 i, per tant, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.»

Després de l’anàlisi existeixen motius per redefinir o, fins i tot, aturar aquest pro-
jecte. Alguns d’aquests motius, entre d’altres, són que aquests estudis estan basats en 
un estudi de trànsit incorrecte i erroni, un cost excessiu, en el context d’emergència 
climàtica, s’incompliria la Llei 16/2017 del canvi climàtic, afectaria el Parc Natural 
de la zona Volcànica de la Garrotxa i produiria greus conseqüències en el paisatge, 
no és un projecte pensat per la mobilitat de la població de la zona.

I el més important, per tal d’afrontar una obra d’aquestes característiques prèvia-
ment cal estudiar en profunditat com millorar la mobilitat de la població i com es-
tablir mesures per tal de reduir els desplaçaments en vehicle motoritzat. Així doncs 
cal fer un pla de mobilitat en consonància i que s’alineï amb els objectius medi am-
biental 2030 i compliment de la Llei 16/2017 del canvi climàtic.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin pressupost hi ha previst per executar aquest projecte?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la 
construcció de vies per a vehicles rodats motoritzats per zones de 
parcs naturals del territori al que estableix la Llei 16/2017, del canvi 
climàtic
314-12267/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 83798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’1 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC l’anunci d’informació pública de 
l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant d’Olot que va des 
del final de la nova variant de les Preses fins a la connexió amb l’autovia A-26.

La Plataforma de defensa d’espais naturals de la Vall d’en Bas, Salvem les Valls, 
ja ha anunciat que presentarà al·legacions i demana un espai de diàleg per tal de «po-
der elaborar un nou pla sectorial urbanístic comarcal de polígons industrials amb 
l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat dels treballadors i el trànsit pesat 
sempre afavorint i promovent els mitjans de mobilitat més sostenibles i elaborar una 
pla de mobilitat comarcal participatiu on hi siguin representades les diverses veus 
i posicions, amb l’objectiu de limitar la dependència al vehicle motoritzat privat, i 
així reduir el trànsit de cotxes, i per regular el pas de camions per aquestes vies tal 
com aconsella l’informe del Grup Intergubernamental d’Experts en Canvi Climàtic 
del 2018 i, per tant, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.»

Després de l’anàlisi existeixen motius per redefinir o, fins i tot, aturar aquest pro-
jecte. Alguns d’aquests motius, entre d’altres, són que aquests estudis estan basats en 
un estudi de trànsit incorrecte i erroni, un cost excessiu, en el context d’emergència 
climàtica, s’incompliria la Llei 16/2017 del canvi climàtic, afectaria el Parc Natural 
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de la zona Volcànica de la Garrotxa i produiria greus conseqüències en el paisatge, 
no és un projecte pensat per la mobilitat de la població de la zona.

I el més important, per tal d’afrontar una obra d’aquestes característiques prèvia-
ment cal estudiar en profunditat com millorar la mobilitat de la població i com es-
tablir mesures per tal de reduir els desplaçaments en vehicle motoritzat. Així doncs 
cal fer un pla de mobilitat en consonància i que s’alineï amb els objectius medi am-
biental 2030 i compliment de la Llei 16/2017 del canvi climàtic.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern creu que destruir el territori per construir vies per a vehicles rodats 

motoritzats és la manera de complir amb la Llei del canvi climàtic?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació 
del projecte de la construcció de la variant d’Olot al context 
d’emergència climàtica
314-12268/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 83799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’1 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC l’anunci d’informació pública de 
l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant d’Olot que va des 
del final de la nova variant de les Preses fins a la connexió amb l’autovia A-26.

La Plataforma de defensa d’espais naturals de la Vall d’en Bas, Salvem les Valls, 
ja ha anunciat que presentarà al·legacions i demana un espai de diàleg per tal de «po-
der elaborar un nou pla sectorial urbanístic comarcal de polígons industrials amb 
l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat dels treballadors i el trànsit pesat 
sempre afavorint i promovent els mitjans de mobilitat més sostenibles i elaborar una 
pla de mobilitat comarcal participatiu on hi siguin representades les diverses veus 
i posicions, amb l’objectiu de limitar la dependència al vehicle motoritzat privat, i 
així reduir el trànsit de cotxes, i per regular el pas de camions per aquestes vies tal 
com aconsella l’informe del Grup Intergubernamental d’Experts en Canvi Climàtic 
del 2018 i, per tant, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.»

Després de l’anàlisi existeixen motius per redefinir o, fins i tot, aturar aquest pro-
jecte. Alguns d’aquests motius, entre d’altres, són que aquests estudis estan basats en 
un estudi de trànsit incorrecte i erroni, un cost excessiu, en el context d’emergència 
climàtica, s’incompliria la Llei 16/2017 del canvi climàtic, afectaria el Parc Natural 
de la zona Volcànica de la Garrotxa i produiria greus conseqüències en el paisatge, 
no és un projecte pensat per la mobilitat de la població de la zona.

I el més important, per tal d’afrontar una obra d’aquestes característiques prèvia-
ment cal estudiar en profunditat com millorar la mobilitat de la població i com es-
tablir mesures per tal de reduir els desplaçaments en vehicle motoritzat. Així doncs 
cal fer un pla de mobilitat en consonància i que s’alineï amb els objectius medi am-
biental 2030 i compliment de la Llei 16/2017 del canvi climàtic.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– El Govern creu que aquest projecte és adequat en el context d’emergència cli-
màtica?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rellevància que el 
Departament de Cultura dona al patrimoni etnològic en la Col·lecció 
Nacional de la Generalitat
314-12269/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 83856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

El passat 23 d’octubre el Departament de Cultura feia pública la inversió 
d’1.300.000 euros a l’adquisició d’art i béns mobles per enfortir la Col·lecció Nacio-
nal i afavorir la represa cultural. Els professionals del sector del Patrimoni Cultural 
s’han pronunciat obertament valorant-ho de forma positiva, però denuncien l’oblit 
en un dels patrimonis que consideren més maltractats històricament per part de la 
Generalitat: el patrimoni etnològic –i, lligat a ell, el patrimoni immaterial–, pel qual 
no s’ha previst cap inversió.

A diferència dels existents plans d’arts visuals i fotografia que han vehiculat la in-
versió d’enguany, el Departament de Cultura no ha aprovat cap Pla d’adquisicions de 
Patrimoni Etnològic, llevat del fet poc més que anecdòtic de l’adquisició el 2019 de la 
Col·lecció Pons, d’innegable valor etnològic, això sí.

En el sector del patrimoni etnològic i el patrimoni immaterial s’han fet accions 
els últims anys de gran nivell des de la creació de la Direcció General de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural. Han servit per donar una mirada renovada amb 
el Patrimoni Immaterial, però no s’ha fet d’una manera sistemàtica, estratègica ni 
resolent demandes llargament reivindicades, fins i tot algunes promeses incomplides 
per la mateixa Generalitat.

El patrimoni etnològic i immaterial és essencial per a la identitat dels pobles, la 
reactivació socioeconòmica dels territoris, la lluita pel despoblament i el desenvolu-
pament sostenible. Tot i això, a diferència d’altres patrimonis, ha estat històricament 
oblidat des del Govern de la Generalitat.

Entre d’altres greuges, el sector denuncia que la manca d’actualització legislativa 
que inclogués en les polítiques públiques la Convenció UNESCO per a la Salvaguar-
da del Patrimoni Immaterial, més enllà de declaracions, inventaris i grans projectes; 
que la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, encarregada 
d’aquest patrimoni, sigui una de les més mal finançades del Departament de Cultura; 
o que no hi hagi previst Plans de Salvaguarda del Patrimoni Immaterial, com es fan 
en altres països tal com recomana la UNESCO a la Convenció de 2003.

En aquest sentit, cal recordar la proposta que es va fer des del Govern de la Ge-
neralitat, fa més de deu anys, per la creació d’un «Museu de Societat» que explica-
ria què és la societat catalana parlant-hi d’història, d’arqueologia i d’etnologia. Com 
a reacció a aquest projecte, els directors i directores de diversos museus catalans 
inclosos al Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya, van pronunciar-se 
oferint el suport i la col·laboració, demanant a la Direcció General del Patrimoni 
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Cultural de la Generalitat de Catalunya que desenvolupés els programes i les inicia-
tives previstes en el Pla comptant amb ells i elles com a part activa, dotant-los dels 
recursos necessaris i, per tant, donant resposta a les esperances que a molts profes-
sionals que treballen en l’àmbit dels museus a Catalunya ens suposava aquella pro-
posta. No obstant, a dia d’avui, encara esperen una resposta rigorosa i efectiva.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina rellevància dona el Departament de Cultura al patrimoni etnològic en la 

Col·lecció Nacional de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’impulsar un pla d’adquisicions en l’àmbit del patrimoni cultural 
etnològic
314-12270/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 83857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

El passat 23 d’octubre el Departament de Cultura feia pública la inversió 
d’1.300.000 euros a l’adquisició d’art i béns mobles per enfortir la Col·lecció Nacio-
nal i afavorir la represa cultural. Els professionals del sector del Patrimoni Cultural 
s’han pronunciat obertament valorant-ho de forma positiva, però denuncien l’oblit 
en un dels patrimonis que consideren més maltractats històricament per part de la 
Generalitat: el patrimoni etnològic –i, lligat a ell, el patrimoni immaterial–, pel qual 
no s’ha previst cap inversió.

A diferència dels existents plans d’arts visuals i fotografia que han vehiculat la in-
versió d’enguany, el Departament de Cultura no ha aprovat cap Pla d’adquisicions de 
Patrimoni Etnològic, llevat del fet poc més que anecdòtic de l’adquisició el 2019 de la 
Col·lecció Pons, d’innegable valor etnològic, això sí.

En el sector del patrimoni etnològic i el patrimoni immaterial s’han fet accions 
els últims anys de gran nivell des de la creació de la Direcció General de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural. Han servit per donar una mirada renovada amb 
el Patrimoni Immaterial, però no s’ha fet d’una manera sistemàtica, estratègica ni 
resolent demandes llargament reivindicades, fins i tot algunes promeses incomplides 
per la mateixa Generalitat.

El patrimoni etnològic i immaterial és essencial per a la identitat dels pobles, la 
reactivació socioeconòmica dels territoris, la lluita pel despoblament i el desenvolu-
pament sostenible. Tot i això, a diferència d’altres patrimonis, ha estat històricament 
oblidat des del Govern de la Generalitat.

Entre d’altres greuges, el sector denuncia que la manca d’actualització legislativa 
que inclogués en les polítiques públiques la Convenció UNESCO per a la Salvaguar-
da del Patrimoni Immaterial, més enllà de declaracions, inventaris i grans projectes; 
que la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, encarre-
gada d’aquest patrimoni, sigui una de les més mal finançades del Departament de 
Cultura; o que no hi hagi previst Plans de Salvaguarda del Patrimoni Immaterial, 
com es fan en altres països tal com recomana la UNESCO a la Convenció de 2003.



BOPC 732
16 de novembre de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 93 

En aquest sentit, cal recordar la proposta que es va fer des del Govern de la Ge-
neralitat, fa més de deu anys, per la creació d’un «Museu de Societat» que explica-
ria què és la societat catalana parlant-hi d’història, d’arqueologia i d’etnologia. Com 
a reacció a aquest projecte, els directors i directores de di-versos museus catalans 
inclosos al Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya, van pronunciar-se 
oferint el suport i la col·laboració, demanant a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya que desenvolupés els programes i les inicia-
tives previstes en el Pla comptant amb ells i elles com a part activa, dotant-los dels 
recursos necessaris i, per tant, donant resposta a les esperances que a molts profes-
sionals que treballen en l’àmbit dels museus a Catalunya ens suposava aquella pro-
posta. No obstant, a dia d’avui, encara esperen una resposta rigorosa i efectiva.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern de la Generalitat algun pla d’adquisicions en l’àmbit del 

al patrimoni cultural etnològic?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista 
pel Departament de Cultura per a adquirir patrimoni etnològic per a 
la Col·lecció Nacional el 2021
314-12271/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 83858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

El passat 23 d’octubre el Departament de Cultura feia pública la inversió 
d’1.300.000 euros a l’adquisició d’art i béns mobles per enfortir la Col·lecció Nacio-
nal i afavorir la represa cultural. Els professionals del sector del Patrimoni Cultural 
s’han pronunciat obertament valorant-ho de forma positiva, però denuncien l’oblit 
en un dels patrimonis que consideren més maltractats històricament per part de la 
Generalitat: el patrimoni etnològic –i, lligat a ell, el patrimoni immaterial–, pel qual 
no s’ha previst cap inversió.

A diferència dels existents plans d’arts visuals i fotografia que han vehiculat la in-
versió d’enguany, el Departament de Cultura no ha aprovat cap Pla d’adquisicions de 
Patrimoni Etnològic, llevat del fet poc més que anecdòtic de l’adquisició el 2019 de la 
Col·lecció Pons, d’innegable valor etnològic, això sí.

En el sector del patrimoni etnològic i el patrimoni immaterial s’han fet accions 
els últims anys de gran nivell des de la creació de la Direcció General de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural. Han servit per donar una mirada renovada amb 
el Patrimoni Immaterial, però no s’ha fet d’una manera sistemàtica, estratègica ni 
resolent demandes llargament reivindicades, fins i tot algunes promeses incomplides 
per la mateixa Generalitat.

El patrimoni etnològic i immaterial és essencial per a la identitat dels pobles, la 
reactivació socioeconòmica dels territoris, la lluita pel despoblament i el desenvolu-
pament sostenible. Tot i això, a diferència d’altres patrimonis, ha estat històricament 
oblidat des del Govern de la Generalitat.
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Entre d’altres greuges, el sector denuncia que la manca d’actualització legislativa 
que inclogués en les polítiques públiques la Convenció UNESCO per a la Salvaguar-
da del Patrimoni Immaterial, més enllà de declaracions, inventaris i grans projectes; 
que la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, encarregada 
d’aquest patrimoni, sigui una de les més mal finançades del Departament de Cultura; 
o que no hi hagi previst Plans de Salvaguarda del Patrimoni Immaterial, com es fan 
en altres països tal com recomana la UNESCO a la Convenció de 2003.

En aquest sentit, cal recordar la proposta que es va fer des del Govern de la Ge-
neralitat, fa més de deu anys, per la creació d’un «Museu de Societat» que explica-
ria què és la societat catalana parlant-hi d’història, d’arqueologia i d’etnologia. Com 
a reacció a aquest projecte, els directors i directores de di-versos museus catalans 
inclosos al Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya, van pronunciar-se 
oferint el suport i la col·laboració, demanant a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya que desenvolupés els programes i les inicia-
tives previstes en el Pla comptant amb ells i elles com a part activa, dotant-los dels 
recursos necessaris i, per tant, donant resposta a les esperances que a molts profes-
sionals que treballen en l’àmbit dels museus a Catalunya ens suposava aquella pro-
posta. No obstant, a dia d’avui, encara esperen una resposta rigorosa i efectiva.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina inversió té prevista el Departament de Cultura de la Generalitat destina-

da l’any 2021 a l’adquisició de patrimoni etnològic per enfortir la Col·lecció Nacio-
nal, actualitzar a tots nivells el Departament per protegir i salvaguardar el patrimoni 
etnològic i immaterial, en programes de recerca etnològica?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del 
Departament de Cultura de crear un magatzem o un dipòsit nacional 
compartit pels museus locals i nacionals
314-12272/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 83859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

El passat 23 d’octubre el Departament de Cultura feia pública la inversió 
d’1.300.000 euros a l’adquisició d’art i béns mobles per enfortir la Col·lecció Nacio-
nal i afavorir la represa cultural. Els professionals del sector del Patrimoni Cultural 
s’han pronunciat obertament valorant-ho de forma positiva, però denuncien l’oblit 
en un dels patrimonis que consideren més maltractats històricament per part de la 
Generalitat: el patrimoni etnològic –i, lligat a ell, el patrimoni immaterial–, pel qual 
no s’ha previst cap inversió.

A diferència dels existents plans d’arts visuals i fotografia que han vehiculat la in-
versió d’enguany, el Departament de Cultura no ha aprovat cap Pla d’adquisicions de 
Patrimoni Etnològic, llevat del fet poc més que anecdòtic de l’adquisició el 2019 de la 
Col·lecció Pons, d’innegable valor etnològic, això sí.

En el sector del patrimoni etnològic i el patrimoni immaterial s’han fet accions 
els últims anys de gran nivell des de la creació de la Direcció General de Cultura 
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Popular i Associacionisme Cultural. Han servit per donar una mirada renovada amb 
el Patrimoni Immaterial, però no s’ha fet d’una manera sistemàtica, estratègica ni 
resolent demandes llargament reivindicades, fins i tot algunes promeses incomplides 
per la mateixa Generalitat.

El patrimoni etnològic i immaterial és essencial per a la identitat dels pobles, la 
reactivació socioeconòmica dels territoris, la lluita pel despoblament i el desenvolu-
pament sostenible. Tot i això, a diferència d’altres patrimonis, ha estat històricament 
oblidat des del Govern de la Generalitat.

Entre d’altres greuges, el sector denuncia que la manca d’actualització legislativa 
que inclogués en les polítiques públiques la Convenció UNESCO per a la Salvaguar-
da del Patrimoni Immaterial, més enllà de declaracions, inventaris i grans projectes; 
que la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, encarregada 
d’aquest patrimoni, sigui una de les més mal finançades del Departament de Cultura; 
o que no hi hagi previst Plans de Salvaguarda del Patrimoni Immaterial, com es fan 
en altres països tal com recomana la UNESCO a la Convenció de 2003.

En aquest sentit, cal recordar la proposta que es va fer des del Govern de la Ge-
neralitat, fa més de deu anys, per la creació d’un «Museu de Societat» que explica-
ria què és la societat catalana parlant-hi d’història, d’arqueologia i d’etnologia. Com 
a reacció a aquest projecte, els directors i directores de di-versos museus catalans 
inclosos al Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya, van pronunciar-se 
oferint el suport i la col·laboració, demanant a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya que desenvolupés els programes i les inicia-
tives previstes en el Pla comptant amb ells i elles com a part activa, dotant-los dels 
recursos necessaris i, per tant, donant resposta a les esperances que a molts profes-
sionals que treballen en l’àmbit dels museus a Catalunya ens suposava aquella pro-
posta. No obstant, a dia d’avui, encara esperen una resposta rigorosa i efectiva.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Donada la mancança d’espai dels museus locals, té previst el Departament de 

Cultura de crear un magatzem o dipòsit nacional compartit per els museus locals i 
nacionals?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció i el 
desenvolupament del projecte del Museu Nacional de Societat i 
d’integrar-hi l’etnologia
314-12273/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 83860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

El passat 23 d’octubre el Departament de Cultura feia pública la inversió 
d’1.300.000 euros a l’adquisició d’art i béns mobles per enfortir la Col·lecció Nacio-
nal i afavorir la represa cultural. Els professionals del sector del Patrimoni Cultural 
s’han pronunciat obertament valorant-ho de forma positiva, però denuncien l’oblit 
en un dels patrimonis que consideren més maltractats històricament per part de la 
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Generalitat: el patrimoni etnològic –i, lligat a ell, el patrimoni immaterial–, pel qual 
no s’ha previst cap inversió.

A diferència dels existents plans d’arts visuals i fotografia que han vehiculat la in-
versió d’enguany, el Departament de Cultura no ha aprovat cap Pla d’adquisicions de 
Patrimoni Etnològic, llevat del fet poc més que anecdòtic de l’adquisició el 2019 de la 
Col·lecció Pons, d’innegable valor etnològic, això sí.

En el sector del patrimoni etnològic i el patrimoni immaterial s’han fet accions 
els últims anys de gran nivell des de la creació de la Direcció General de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural. Han servit per donar una mirada renovada amb 
el Patrimoni Immaterial, però no s’ha fet d’una manera sistemàtica, estratègica ni 
resolent demandes llargament reivindicades, fins i tot algunes promeses incomplides 
per la mateixa Generalitat.

El patrimoni etnològic i immaterial és essencial per a la identitat dels pobles, la 
reactivació socioeconòmica dels territoris, la lluita pel despoblament i el desenvolu-
pament sostenible. Tot i això, a diferència d’altres patrimonis, ha estat històricament 
oblidat des del Govern de la Generalitat.

Entre d’altres greuges, el sector denuncia que la manca d’actualització legislativa 
que inclogués en les polítiques públiques la Convenció UNESCO per a la Salvaguar-
da del Patrimoni Immaterial, més enllà de declaracions, inventaris i grans projectes; 
que la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, encarregada 
d’aquest patrimoni, sigui una de les més mal finançades del Departament de Cultura; 
o que no hi hagi previst Plans de Salvaguarda del Patrimoni Immaterial, com es fan 
en altres països tal com recomana la UNESCO a la Convenció de 2003.

En aquest sentit, cal recordar la proposta que es va fer des del Govern de la Ge-
neralitat, fa més de deu anys, per la creació d’un «Museu de Societat» que explica-
ria què és la societat catalana parlant-hi d’història, d’arqueologia i d’etnologia. Com 
a reacció a aquest projecte, els directors i directores de di-versos museus catalans 
inclosos al Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya, van pronunciar-se 
oferint el suport i la col·laboració, demanant a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya que desenvolupés els programes i les inicia-
tives previstes en el Pla comptant amb ells i elles com a part activa, dotant-los dels 
recursos necessaris i, per tant, donant resposta a les esperances que a molts profes-
sionals que treballen en l’àmbit dels museus a Catalunya ens suposava aquella pro-
posta. No obstant, a dia d’avui, encara esperen una resposta rigorosa i efectiva.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té encara el Govern de la Generalitat entre les seves previsions de política 

cultural per a promoure i desenvolupar el projecte per al futur Museu Nacional de 
Societat i, si s’escau, si aquest integrarà etnologia?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formulació del 
projecte del Museu Nacional de Societat
314-12274/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 83861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

El passat 23 d’octubre el Departament de Cultura feia pública la inversió 
d’1.300.000 euros a l’adquisició d’art i béns mobles per enfortir la Col·lecció Nacio-
nal i afavorir la represa cultural. Els professionals del sector del Patrimoni Cultural 
s’han pronunciat obertament valorant-ho de forma positiva, però denuncien l’oblit 
en un dels patrimonis que consideren més maltractats històricament per part de la 
Generalitat: el patrimoni etnològic –i, lligat a ell, el patrimoni immaterial–, pel qual 
no s’ha previst cap inversió.

A diferència dels existents plans d’arts visuals i fotografia que han vehiculat la 
inversió d’enguany, el Departament de Cultura no ha aprovat cap Pla d’adquisicions 
de Patrimoni Etnològic, llevat del fet poc més que anecdòtic de l’adquisició el 2019 
de la Col·lecció Pons, d’innegable valor etnològic, això sí.

En el sector del patrimoni etnològic i el patrimoni immaterial s’han fet accions 
els últims anys de gran nivell des de la creació de la Direcció General de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural. Han servit per donar una mirada renovada amb 
el Patrimoni Immaterial, però no s’ha fet d’una manera sistemàtica, estratègica ni 
resolent demandes llargament reivindicades, fins i tot algunes promeses incomplides 
per la mateixa Generalitat.

El patrimoni etnològic i immaterial és essencial per a la identitat dels pobles, la 
reactivació socioeconòmica dels territoris, la lluita pel despoblament i el desenvolu-
pament sostenible. Tot i això, a diferència d’altres patrimonis, ha estat històricament 
oblidat des del Govern de la Generalitat.

Entre d’altres greuges, el sector denuncia que la manca d’actualització legislativa 
que inclogués en les polítiques públiques la Convenció UNESCO per a la Salvaguar-
da del Patrimoni Immaterial, més enllà de declaracions, inventaris i grans projectes; 
que la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, encarregada 
d’aquest patrimoni, sigui una de les més mal finançades del Departament de Cultura; 
o que no hi hagi previst Plans de Salvaguarda del Patrimoni Immaterial, com es fan 
en altres països tal com recomana la UNESCO a la Convenció de 2003.

En aquest sentit, cal recordar la proposta que es va fer des del Govern de la Ge-
neralitat, fa més de deu anys, per la creació d’un «Museu de Societat» que explica-
ria què és la societat catalana parlant-hi d’història, d’arqueologia i d’etnologia. Com 
a reacció a aquest projecte, els directors i directores de di-versos museus catalans 
inclosos al Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya, van pronunciar-se 
oferint el suport i la col·laboració, demanant a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya que desenvolupés els programes i les inicia-
tives previstes en el Pla comptant amb ells i elles com a part activa, dotant-los dels 
recursos necessaris i, per tant, donant resposta a les esperances que a molts profes-
sionals que treballen en l’àmbit dels museus a Catalunya ens suposava aquella pro-
posta. No obstant, a dia d’avui, encara esperen una resposta rigorosa i efectiva.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Donat que les ampliacions del MNAC estan paralitzades, però sí que està ac-

tiu el projecte i la seva formulació, té constància el Govern de si s’està formulant el 
projecte del Museu Nacional de Societat també?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actual situació de 
la fàbrica de components d’automoció TE Connectivity, de Montcada 
i Reixach (Vallès Occidental)
314-12275/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Govern de la situació en què es troba la fàbrica de compo-

nents d’automoció TE Connectivity, de Montcada i Reixac?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del 
tancament de l’empresa TE Connectivity
314-12276/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius, amb la informació de que disposa el Govern, del tanca-

ment de TE Connectivity, un any després de la negociació d’un ERO que va afectar 
a 94 persones?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de 
l’empresa TE Connectivity i les propostes de futur
314-12277/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Ha parlat el Govern amb la direcció de TE Connectivity de l’actual situació de 
la fàbrica i de possibles propostes i accions de futur?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació amb el 
comitè d’empresa de TE Connectivity
314-12278/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha parlat el Govern amb el Comitè d’Empresa de TE Connectivity de la situa-

ció dels més de 240 treballadors i les seves famílies?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
intentar garantir la continuïtat de l’empresa TE Connectivity
314-12279/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té sobre la taula el Govern accions per intentar garantir la continuïtat de 

TE Connectivity a Montcada i Reixac? En cas afirmatiu, quines? S’han pactat 
aquestes entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament 
d’Empresa i Coneixement?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que es 
duran a terme per a garantir els llocs de treball de l’empresa TEC 
Connectivity
314-12280/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previstes el Govern accions per garantir els llocs de treball dels més de 240 

treballadors de TE Connectivity a Montcada i Reixac? En cas afirmatiu, quines? 
S’han pactat aquestes entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Departament d’Empresa i Coneixement?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la 
indústria de l’automoció
314-12281/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la situació de la indústria de 

l’automoció a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
s’han reduït les unitats TEDAX del Cos de Mossos d’Esquadra
314-12282/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.
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Des del Departament d’Interior es va informar que a partir del 5 d’octubre de 
2020 desapareixien les guàrdies de 24 hores dels efectius de TEDAX i es faria una 
centralització d’algunes unitats actualment repartides pel territori. Això ha compor-
tat una reducció del 50% de la capacitat de resposta a qualsevol atemptat, explosió 
o incidència nuclear, radiològica, biològica i química (NRBQ), així com la pèrdua 
d’equips operatius en diverses franges horàries.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu s’han reduït les unitats TEDAX del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de fer 
desaparèixer les guàrdies de vint-i-quatre hores dels efectius TEDAX
314-12283/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

Des del Departament d’Interior es va informar que a partir del 5 d’octubre de 
2020 desapareixien les guàrdies de 24 hores dels efectius de TEDAX i es faria una 
centralització d’algunes unitats actualment repartides pel territori. Això ha compor-
tat una reducció del 50% de la capacitat de resposta a qualsevol atemptat, explosió 
o incidència nuclear, radiològica, biològica i química (NRBQ), així com la pèrdua 
d’equips operatius en diverses franges horàries.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu s’ha planificat que a partir d’octubre de 2020 desapareguin les 

guàrdies de 24 dels efectius de TEDAX?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de 
tècnics especialistes en desactivació d’artefactes explosius 
centralitzades de l’octubre ençà
314-12284/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

Des del Departament d’Interior es va informar que a partir del 5 d’octubre de 
2020 desapareixien les guàrdies de 24 hores dels efectius de TEDAX i es faria una 
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centralització d’algunes unitats actualment repartides pel territori. Això ha compor-
tat una reducció del 50% de la capacitat de resposta a qualsevol atemptat, explosió 
o incidència nuclear, radiològica, biològica i química (NRBQ), així com la pèrdua 
d’equips operatius en diverses franges horàries.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines unitats dels efectius de TEDAX que estaven repartides pel territori de 

Catalunya s’han centralitzat a partir del mes d’octubre? On s’han centralitzat? Per 
quin motiu s’ha portat a terme aquesta centralització?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que 
la capacitat de resposta immediata dels tècnics especialistes en 
desactivació d’artefactes explosius davant d’atemptats, d’explosions 
o incidents amb risc nuclear, radiològic, biològic o químic
314-12285/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

Des del Departament d’Interior es va informar que a partir del 5 d’octubre de 
2020 desapareixien les guàrdies de 24 hores dels efectius de TEDAX i es faria una 
centralització d’algunes unitats actualment repartides pel territori. Això ha compor-
tat una reducció del 50% de la capacitat de resposta a qualsevol atemptat, explosió 
o incidència nuclear, radiològica, biològica i química (NRBQ), així com la pèrdua 
d’equips operatius en diverses franges horàries.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Pot garantir el Govern que la capacitat de resposta immediata a qualsevol 

atemptat, explosió o incidència NRBQ no es veurà afectada per la desaparició de les 
guàrdies de 24 dels TEDAX i la centralització d’unitats?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de 
garantir una resposta immediata davant d’atemptats, explosions o 
incidents amb risc nuclear, radiològic, biològic i químic
314-12286/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Des del Departament d’Interior es va informar que a partir del 5 d’octubre de 
2020 desapareixien les guàrdies de 24 hores dels efectius de TEDAX i es faria una 
centralització d’algunes unitats actualment repartides pel territori. Això ha compor-
tat una reducció del 50% de la capacitat de resposta a qualsevol atemptat, explosió 
o incidència nuclear, radiològica, biològica i química (NRBQ), així com la pèrdua 
d’equips operatius en diverses franges horàries.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst el Govern garantir una capacitat de resposta immediata a qual-

sevol atemptat, explosió o incidència NRBQ?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de 
les guàrdies suprimides dels tècnics especialistes en desactivació 
d’artefactes explosius
314-12287/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

Des del Departament d’Interior es va informar que a partir del 5 d’octubre de 
2020 desapareixien les guàrdies de 24 hores dels efectius de TEDAX i es faria una 
centralització d’algunes unitats actualment repartides pel territori. Això ha compor-
tat una reducció del 50% de la capacitat de resposta a qualsevol atemptat, explosió 
o incidència nuclear, radiològica, biològica i química (NRBQ), així com la pèrdua 
d’equips operatius en diverses franges horàries.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst el Govern cobrir les guàrdies dels efectius de TEDAX que s’han 

eliminat?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de 
resposta immediata dels equips de guàrdia no presencials dels 
tècnics especialistes en desactivació d’artefactes explosius
314-12288/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Des del Departament d’Interior es va informar que a partir del 5 d’octubre de 
2020 desapareixien les guàrdies de 24 hores dels efectius de TEDAX i es faria una 
centralització d’algunes unitats actualment repartides pel territori. Això ha compor-
tat una reducció del 50% de la capacitat de resposta a qualsevol atemptat, explosió 
o incidència nuclear, radiològica, biològica i química (NRBQ), així com la pèrdua 
d’equips operatius en diverses franges horàries.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Govern que equips de guàrdia no presencials poden donar una resposta 

immediata a qualsevol incident que es pugui produir?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els canvis fets 
en els serveis i les unitats dels tècnics especialistes en desactivació 
d’artefactes explosius s’han acordat amb els representants sindicals 
del Cos de Mossos d’Esquadra
314-12289/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

Des del Departament d’Interior es va informar que a partir del 5 d’octubre de 
2020 desapareixien les guàrdies de 24 hores dels efectius de TEDAX i es faria una 
centralització d’algunes unitats actualment repartides pel territori. Això ha compor-
tat una reducció del 50% de la capacitat de resposta a qualsevol atemptat, explosió 
o incidència nuclear, radiològica, biològica i química (NRBQ), així com la pèrdua 
d’equips operatius en diverses franges horàries.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Aquests canvis s’han portat a terme conjuntament amb els representants sin-

dicals del Cos de Mossos d’Esquadra i especialistes d’aquesta àrea? Quin és el seu 
capteniment?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions 
rebudes per Xavier Vendrell per serveis relatius a les residències de 
gent gran
314-12290/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 84094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

La ciutadania ha conegut per informacions dels mitjans de comunicació part del 
contingut de les intervencions telefòniques, realitzades per ordre judicial, a diversos 
exdirigents polítics. Les converses relacionades amb la gestió dels centres de gent 
gran durant la pandèmia, de confirmar-se, preocupen i poden provocar alarma so-
cial en evidenciar, encara més, per la mala gestió de l’emergència sanitària per part 
del Govern de la Generalitat.

Hi ha un procediment judicial obert, cal respectar la presumpció de innocència 
i rebutgem les filtracions de les investigacions judicials. Però donada la gravetat de 
la situació viscuda a les residències durant la primera onada de la pandèmia el Go-
vern de la Generalitat ha de donar les explicacions oportunes davant la ciutadania.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El senyor Xavier Vendrell va rebre alguna retribució de forma directa o indi-

recta, a través d’alguna empresa o entitat, pels seus serveis?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del 
comitè de crisi per la situació de les residències de gent gran durant 
la pandèmia de la Covid-19
314-12291/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 84095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

La ciutadania ha conegut per informacions dels mitjans de comunicació part del 
contingut de les intervencions telefòniques, realitzades per ordre judicial, a diversos 
exdirigents polítics. Les converses relacionades amb la gestió dels centres de gent 
gran durant la pandèmia, de confirmar-se, preocupen i poden provocar alarma so-
cial en evidenciar, encara més, per la mala gestió de l’emergència sanitària per part 
del Govern de la Generalitat.

Hi ha un procediment judicial obert, cal respectar la presumpció de innocència i 
rebutgem les filtracions de les investigacions judicials. Però donada la gravetat de la 
situació viscuda a les residències durant la primera onada de la pandèmia el Govern 
de la Generalitat ha de donar les explicacions oportunes davant la ciutadania.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines persones formaven part de l’esmentat Comitè de Crisi?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de 
les decisions relatives a la gestió de les residències de gent gran 
durant la pandèmia de la Covid-19
314-12292/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 84096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

La ciutadania ha conegut per informacions dels mitjans de comunicació part del 
contingut de les intervencions telefòniques, realitzades per ordre judicial, a diversos 
exdirigents polítics. Les converses relacionades amb la gestió dels centres de gent 
gran durant la pandèmia, de confirmar-se, preocupen i poden provocar alarma so-
cial en evidenciar, encara més, per la mala gestió de l’emergència sanitària per part 
del Govern de la Generalitat.

Hi ha un procediment judicial obert, cal respectar la presumpció de innocència i 
rebutgem les filtracions de les investigacions judicials. Però donada la gravetat de la 
situació viscuda a les residències durant la primera onada de la pandèmia el Govern 
de la Generalitat ha de donar les explicacions oportunes davant la ciutadania.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– De confirmar-se quina autoritat del Govern va prendre aquesta decisió i per 

quines raons?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació que 
Xavier Vendrell es va integrar en el comitè de crisi per la situació les 
residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19
314-12293/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 84097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

La ciutadania ha conegut per informacions dels mitjans de comunicació part del 
contingut de les intervencions telefòniques, realitzades per ordre judicial, a diversos 
exdirigents polítics. Les converses relacionades amb la gestió dels centres de gent 



BOPC 732
16 de novembre de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 107 

gran durant la pandèmia, de confirmar-se, preocupen i poden provocar alarma so-
cial en evidenciar, encara més, per la mala gestió de l’emergència sanitària per part 
del Govern de la Generalitat.

Hi ha un procediment judicial obert, cal respectar la presumpció de innocència i 
rebutgem les filtracions de les investigacions judicials. Però donada la gravetat de la 
situació viscuda a les residències durant la primera onada de la pandèmia el Govern 
de la Generalitat ha de donar les explicacions oportunes davant la ciutadania.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El Govern confirma o desmenteix que en Xavier Vendrell es va integrar en el 

comitè de crisi que gestionava la situació de les residències?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de 
Xavier Vendrell en el comitè de crisi durant la pandèmia de la 
Covid-19
314-12294/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 84098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

La ciutadania ha conegut per informacions dels mitjans de comunicació part del 
contingut de les intervencions telefòniques, realitzades per ordre judicial, a diversos 
exdirigents polítics. Les converses relacionades amb la gestió dels centres de gent 
gran durant la pandèmia, de confirmar-se, preocupen i poden provocar alarma so-
cial en evidenciar, encara més, per la mala gestió de l’emergència sanitària per part 
del Govern de la Generalitat.

Hi ha un procediment judicial obert, cal respectar la presumpció de innocència i 
rebutgem les filtracions de les investigacions judicials. Però donada la gravetat de la 
situació viscuda a les residències durant la primera onada de la pandèmia el Govern 
de la Generalitat ha de donar les explicacions oportunes davant la ciutadania.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Si es confirma aquesta participació qui ho va decidir, quines tasques concretes 

va realitzar en Xavier Vendrell i en quin període es va produir aquesta participació?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de 
Xavier Vendrell en la gestió de la crisi sanitària a les residències de 
gent gran durant la pandèmia de la Covid-19
314-12295/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 84099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

La ciutadania ha conegut per informacions dels mitjans de comunicació part del 
contingut de les intervencions telefòniques, realitzades per ordre judicial, a diversos 
exdirigents polítics. Les converses relacionades amb la gestió dels centres de gent 
gran durant la pandèmia, de confirmar-se, preocupen i poden provocar alarma so-
cial en evidenciar, encara més, per la mala gestió de l’emergència sanitària per part 
del Govern de la Generalitat.

Hi ha un procediment judicial obert, cal respectar la presumpció de innocència 
i rebutgem les filtracions de les investigacions judicials. Però donada la gravetat de 
la situació viscuda a les residències durant la primera onada de la pandèmia el Go-
vern de la Generalitat ha de donar les explicacions oportunes davant la ciutadania.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El Govern confirma que l’exdirigent d’ERC, Xavier Vendrell, va participar en 

la gestió de la crisi sanitària a les residències de gent gran?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb 
l’alcaldessa de Rubí (Vallès Occidental) amb relació al projecte de 
reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
314-12296/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 84457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’any 1994 es va inaugurar el primer camp de golf públic de Catalunya a un es-
pai de 90 hectàrees entre les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès, no sense oposi-
ció veïnal i diverses mobilitzacions ciutadanes que s’hi oposaven a la obertura d’un 
projecte d’aquestes característiques.

La federació catalana de golf, des de l’inici fins al seu tancament per ordre ju-
dicial al 2018, que n’era la concessionària d’aquest camp, en cedia la gestió. La si-
tuació es va tornar insostenible quan la que seria l’última empresa privada que ges-
tionava les instal·lacions, Puro Campo SL, es va declarar en fallida. Finalment, la 
titularitat d’aquest espai va tornar a l’Incasòl.
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L’estat d’abandonament ha provocat que la ciutadania hagi començat a utilitzar 
l’espai comprès entre Sant Cugat i Rubí de 90 hectàrees com a un espai agradable de 
lleure i passeig. Fins el punt que els consistoris de les dues ciutats han demanat amb 
mocions aprovades en ple reconsiderar l’ús i convertir aquest antic camp de golf en 
un parc periurbà per tal que tota la ciutadania en gaudeixi i s’han oposat a un pro-
jecte d’aquestes característiques.

La notícia apareguda recentment als mitjans de comunicació que l’Incasòl, ac-
tual propietari i titular del camp, projecta la reobertura del camp, redimensionant-lo, 
i cedir-lo a una empresa privada per a que el gestioni, ha provocat estupor i sorpresa 
als veïns i veïnes de les dues ciutats del Vallès Occidental.

Estem parlant del Vallès Occidental, una comarca amb una gran pressió urbanísti-
ca, amb problemes de qualitat de l’aire, alta mobilitat i activitat industrial i baixa dis-
ponibilitat d’espais verds. L’espai que ocupa el camp de Golf es troba en ple connector 
biològic entre Collserola i l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.

La sostenibilitat i l’ús racional dels recursos hídrics és també motiu per entendre 
com inadequada la proposta del Camp de Golf, en una situació de crisi climàtica 
ens calen comunitats vegetals resilients i biodiverses i no extensions de gespa amb 
alta demanda hídrica. És important entendre l’espai com un àmbit a renaturalitzar, 
a ocupar per comunitats vegetals mediterrànies, en un àmbit d’ús de baix impacte 
per part de la ciutadania.

En plena crisi social, econòmica i sanitària Covid-19 i una situació d’emergència 
climàtica es fa difícil d’entendre que una institució pública pugui plantejar-se la re-
obertura d’un camp de golf i de gestió privada.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reunit el Govern de la Generalitat amb l’alcaldessa de Rubí per compartir 

el projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb 
l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) amb relació 
al projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
314-12297/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 84458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’any 1994 es va inaugurar el primer camp de golf públic de Catalunya a un es-
pai de 90 hectàrees entre les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès, no sense oposi-
ció veïnal i diverses mobilitzacions ciutadanes que s’hi oposaven a la obertura d’un 
projecte d’aquestes característiques.

La federació catalana de golf, des de l’inici fins al seu tancament per ordre ju-
dicial al 2018, que n’era la concessionària d’aquest camp, en cedia la gestió. La si-
tuació es va tornar insostenible quan la que seria l’última empresa privada que ges-
tionava les instal·lacions, Puro Campo SL, es va declarar en fallida. Finalment, la 
titularitat d’aquest espai va tornar a l’Incasòl.
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L’estat d’abandonament ha provocat que la ciutadania hagi començat a utilitzar 
l’espai comprès entre Sant Cugat i Rubí de 90 hectàrees com a un espai agradable de 
lleure i passeig. Fins el punt que els consistoris de les dues ciutats han demanat amb 
mocions aprovades en ple reconsiderar l’ús i convertir aquest antic camp de golf en 
un parc periurbà per tal que tota la ciutadania en gaudeixi i s’han oposat a un pro-
jecte d’aquestes característiques.

La notícia apareguda recentment als mitjans de comunicació que l’Incasòl, ac-
tual propietari i titular del camp, projecta la reobertura del camp, redimensionant-lo, 
i cedir-lo a una empresa privada per a que el gestioni, ha provocat estupor i sorpresa 
als veïns i veïnes de les dues ciutats del Vallès Occidental.

Estem parlant del Vallès Occidental, una comarca amb una gran pressió urbanís-
tica, amb problemes de qualitat de l’aire, alta mobilitat i activitat industrial i baixa 
disponibilitat d’espais verds. L’espai que ocupa el camp de Golf es troba en ple con-
nector biològic entre Collserola i l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.

La sostenibilitat i l’ús racional dels recursos hídrics és també motiu per entendre 
com inadequada la proposta del Camp de Golf, en una situació de crisi climàtica 
ens calen comunitats vegetals resilients i biodiverses i no extensions de gespa amb 
alta demanda hídrica. És important entendre l’espai com un àmbit a renaturalitzar, 
a ocupar per comunitats vegetals mediterrànies, en un àmbit d’ús de baix impacte 
per part de la ciutadania.

En plena crisi social, econòmica i sanitària Covid-19 i una situació d’emergència 
climàtica es fa difícil d’entendre que una institució pública pugui plantejar-se la re-
obertura d’un camp de golf i de gestió privada.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reunit el Govern de la Generalitat amb l’alcaldessa de Sant Cugat del 

Vallès per compartir el projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oposició veïnal al 
projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
314-12298/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 84459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’any 1994 es va inaugurar el primer camp de golf públic de Catalunya a un es-
pai de 90 hectàrees entre les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès, no sense oposi-
ció veïnal i diverses mobilitzacions ciutadanes que s’hi oposaven a la obertura d’un 
projecte d’aquestes característiques.

La federació catalana de golf, des de l’inici fins al seu tancament per ordre ju-
dicial al 2018, que n’era la concessionària d’aquest camp, en cedia la gestió. La si-
tuació es va tornar insostenible quan la que seria l’última empresa privada que ges-
tionava les instal·lacions, Puro Campo SL, es va declarar en fallida. Finalment, la 
titularitat d’aquest espai va tornar a l’Incasòl.

L’estat d’abandonament ha provocat que la ciutadania hagi començat a utilitzar 
l’espai comprès entre Sant Cugat i Rubí de 90 hectàrees com a un espai agradable de 
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lleure i passeig. Fins el punt que els consistoris de les dues ciutats han demanat amb 
mocions aprovades en ple reconsiderar l’ús i convertir aquest antic camp de golf en 
un parc periurbà per tal que tota la ciutadania en gaudeixi i s’han oposat a un pro-
jecte d’aquestes característiques.

La notícia apareguda recentment als mitjans de comunicació que l’Incasòl, ac-
tual propietari i titular del camp, projecta la reobertura del camp, redimensionant-lo, 
i cedir-lo a una empresa privada per a que el gestioni, ha provocat estupor i sorpresa 
als veïns i veïnes de les dues ciutats del Vallès Occidental.

Estem parlant del Vallès Occidental, una comarca amb una gran pressió urbanís-
tica, amb problemes de qualitat de l’aire, alta mobilitat i activitat industrial i baixa 
disponibilitat d’espais verds. L’espai que ocupa el camp de Golf es troba en ple con-
nector biològic entre Collserola i l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.

La sostenibilitat i l’ús racional dels recursos hídrics és també motiu per entendre 
com inadequada la proposta del Camp de Golf, en una situació de crisi climàtica 
ens calen comunitats vegetals resilients i biodiverses i no extensions de gespa amb 
alta demanda hídrica. És important entendre l’espai com un àmbit a renaturalitzar, 
a ocupar per comunitats vegetals mediterrànies, en un àmbit d’ús de baix impacte 
per part de la ciutadania.

En plena crisi social, econòmica i sanitària Covid-19 i una situació d’emergència 
climàtica es fa difícil d’entendre que una institució pública pugui plantejar-se la re-
obertura d’un camp de golf i de gestió privada.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– És conscient el Govern de la Generalitat de l’oposició veïnal del projecte?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oposició de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) al projecte 
de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
314-12299/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 84460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’any 1994 es va inaugurar el primer camp de golf públic de Catalunya a un es-
pai de 90 hectàrees entre les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès, no sense oposi-
ció veïnal i diverses mobilitzacions ciutadanes que s’hi oposaven a la obertura d’un 
projecte d’aquestes característiques.

La federació catalana de golf, des de l’inici fins al seu tancament per ordre ju-
dicial al 2018, que n’era la concessionària d’aquest camp, en cedia la gestió. La si-
tuació es va tornar insostenible quan la que seria l’última empresa privada que ges-
tionava les instal·lacions, Puro Campo SL, es va declarar en fallida. Finalment, la 
titularitat d’aquest espai va tornar a l’Incasòl.

L’estat d’abandonament ha provocat que la ciutadania hagi començat a utilitzar 
l’espai comprès entre Sant Cugat i Rubí de 90 hectàrees com a un espai agradable de 
lleure i passeig. Fins el punt que els consistoris de les dues ciutats han demanat amb 
mocions aprovades en ple reconsiderar l’ús i convertir aquest antic camp de golf en 
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un parc periurbà per tal que tota la ciutadania en gaudeixi i s’han oposat a un pro-
jecte d’aquestes característiques.

La notícia apareguda recentment als mitjans de comunicació que l’Incasòl, ac-
tual propietari i titular del camp, projecta la reobertura del camp, redimensionant-lo, 
i cedir-lo a una empresa privada per a que el gestioni, ha provocat estupor i sorpresa 
als veïns i veïnes de les dues ciutats del Vallès Occidental.

Estem parlant del Vallès Occidental, una comarca amb una gran pressió urbanísti-
ca, amb problemes de qualitat de l’aire, alta mobilitat i activitat industrial i baixa dis-
ponibilitat d’espais verds. L’espai que ocupa el camp de Golf es troba en ple connector 
biològic entre Collserola i l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.

La sostenibilitat i l’ús racional dels recursos hídrics és també motiu per entendre 
com inadequada la proposta del Camp de Golf, en una situació de crisi climàtica 
ens calen comunitats vegetals resilients i biodiverses i no extensions de gespa amb 
alta demanda hídrica. És important entendre l’espai com un àmbit a renaturalitzar, 
a ocupar per comunitats vegetals mediterrànies, en un àmbit d’ús de baix impacte 
per part de la ciutadania.

En plena crisi social, econòmica i sanitària Covid-19 i una situació d’emergència 
climàtica es fa difícil d’entendre que una institució pública pugui plantejar-se la re-
obertura d’un camp de golf i de gestió privada.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sap el Govern de la Generalitat que el Consistori de Sant Cugat s’ha mostrat 

en contra d’aquest projecte?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oposició de 
l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental) al projecte de reobertura del 
camp de golf de Can Sant Joan
314-12300/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 84461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’any 1994 es va inaugurar el primer camp de golf públic de Catalunya a un es-
pai de 90 hectàrees entre les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès, no sense oposi-
ció veïnal i diverses mobilitzacions ciutadanes que s’hi oposaven a la obertura d’un 
projecte d’aquestes característiques.

La federació catalana de golf, des de l’inici fins al seu tancament per ordre ju-
dicial al 2018, que n’era la concessionària d’aquest camp, en cedia la gestió. La si-
tuació es va tornar insostenible quan la que seria l’última empresa privada que ges-
tionava les instal·lacions, Puro Campo SL, es va declarar en fallida. Finalment, la 
titularitat d’aquest espai va tornar a l’Incasòl.

L’estat d’abandonament ha provocat que la ciutadania hagi començat a utilitzar 
l’espai comprès entre Sant Cugat i Rubí de 90 hectàrees com a un espai agradable de 
lleure i passeig. Fins el punt que els consistoris de les dues ciutats han demanat amb 
mocions aprovades en ple reconsiderar l’ús i convertir aquest antic camp de golf en 
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un parc periurbà per tal que tota la ciutadania en gaudeixi i s’han oposat a un pro-
jecte d’aquestes característiques.

La notícia apareguda recentment als mitjans de comunicació que l’Incasòl, ac-
tual propietari i titular del camp, projecta la reobertura del camp, redimensionant-lo, 
i cedir-lo a una empresa privada per a que el gestioni, ha provocat estupor i sorpresa 
als veïns i veïnes de les dues ciutats del Vallès Occidental.

Estem parlant del Vallès Occidental, una comarca amb una gran pressió urbanísti-
ca, amb problemes de qualitat de l’aire, alta mobilitat i activitat industrial i baixa dis-
ponibilitat d’espais verds. L’espai que ocupa el camp de Golf es troba en ple connector 
biològic entre Collserola i l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.

La sostenibilitat i l’ús racional dels recursos hídrics és també motiu per entendre 
com inadequada la proposta del Camp de Golf, en una situació de crisi climàtica 
ens calen comunitats vegetals resilients i biodiverses i no extensions de gespa amb 
alta demanda hídrica. És important entendre l’espai com un àmbit a renaturalitzar, 
a ocupar per comunitats vegetals mediterrànies, en un àmbit d’ús de baix impacte 
per part de la ciutadania.

En plena crisi social, econòmica i sanitària Covid-19 i una situació d’emergència 
climàtica es fa difícil d’entendre que una institució pública pugui plantejar-se la re-
obertura d’un camp de golf i de gestió privada.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sap el Govern de la Generalitat que el Consistori de Rubí s’ha mostrat en con-

tra d’aquest projecte?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del projecte 
de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
314-12301/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 84462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’any 1994 es va inaugurar el primer camp de golf públic de Catalunya a un es-
pai de 90 hectàrees entre les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès, no sense oposi-
ció veïnal i diverses mobilitzacions ciutadanes que s’hi oposaven a la obertura d’un 
projecte d’aquestes característiques.

La federació catalana de golf, des de l’inici fins al seu tancament per ordre ju-
dicial al 2018, que n’era la concessionària d’aquest camp, en cedia la gestió. La si-
tuació es va tornar insostenible quan la que seria l’última empresa privada que ges-
tionava les instal·lacions, Puro Campo SL, es va declarar en fallida. Finalment, la 
titularitat d’aquest espai va tornar a l’Incasòl.

L’estat d’abandonament ha provocat que la ciutadania hagi començat a utilitzar 
l’espai comprès entre Sant Cugat i Rubí de 90 hectàrees com a un espai agradable de 
lleure i passeig. Fins el punt que els consistoris de les dues ciutats han demanat amb 
mocions aprovades en ple reconsiderar l’ús i convertir aquest antic camp de golf en 
un parc periurbà per tal que tota la ciutadania en gaudeixi i s’han oposat a un pro-
jecte d’aquestes característiques.
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La notícia apareguda recentment als mitjans de comunicació que l’Incasòl, ac-
tual propietari i titular del camp, projecta la reobertura del camp, redimensionant-lo, 
i cedir-lo a una empresa privada per a que el gestioni, ha provocat estupor i sorpresa 
als veïns i veïnes de les dues ciutats del Vallès Occidental.

Estem parlant del Vallès Occidental, una comarca amb una gran pressió urbanísti-
ca, amb problemes de qualitat de l’aire, alta mobilitat i activitat industrial i baixa dis-
ponibilitat d’espais verds. L’espai que ocupa el camp de Golf es troba en ple connector 
biològic entre Collserola i l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.

La sostenibilitat i l’ús racional dels recursos hídrics és també motiu per entendre 
com inadequada la proposta del Camp de Golf, en una situació de crisi climàtica 
ens calen comunitats vegetals resilients i biodiverses i no extensions de gespa amb 
alta demanda hídrica. És important entendre l’espai com un àmbit a renaturalitzar, 
a ocupar per comunitats vegetals mediterrànies, en un àmbit d’ús de baix impacte 
per part de la ciutadania.

En plena crisi social, econòmica i sanitària Covid-19 i una situació d’emergència 
climàtica es fa difícil d’entendre que una institució pública pugui plantejar-se la re-
obertura d’un camp de golf i de gestió privada.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin cost pot tenir pels comptes de la Generalitat aquest projecte?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del 
projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
314-12302/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 84463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’any 1994 es va inaugurar el primer camp de golf públic de Catalunya a un es-
pai de 90 hectàrees entre les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès, no sense oposi-
ció veïnal i diverses mobilitzacions ciutadanes que s’hi oposaven a la obertura d’un 
projecte d’aquestes característiques.

La federació catalana de golf, des de l’inici fins al seu tancament per ordre ju-
dicial al 2018, que n’era la concessionària d’aquest camp, en cedia la gestió. La si-
tuació es va tornar insostenible quan la que seria l’última empresa privada que ges-
tionava les instal·lacions, Puro Campo SL, es va declarar en fallida. Finalment, la 
titularitat d’aquest espai va tornar a l’Incasòl.

L’estat d’abandonament ha provocat que la ciutadania hagi començat a utilitzar 
l’espai comprès entre Sant Cugat i Rubí de 90 hectàrees com a un espai agradable de 
lleure i passeig. Fins el punt que els consistoris de les dues ciutats han demanat amb 
mocions aprovades en ple reconsiderar l’ús i convertir aquest antic camp de golf en 
un parc periurbà per tal que tota la ciutadania en gaudeixi i s’han oposat a un pro-
jecte d’aquestes característiques.

La notícia apareguda recentment als mitjans de comunicació que l’Incasòl, ac-
tual propietari i titular del camp, projecta la reobertura del camp, redimensionant-lo, 
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i cedir-lo a una empresa privada per a que el gestioni, ha provocat estupor i sorpresa 
als veïns i veïnes de les dues ciutats del Vallès Occidental.

Estem parlant del Vallès Occidental, una comarca amb una gran pressió urbanísti-
ca, amb problemes de qualitat de l’aire, alta mobilitat i activitat industrial i baixa dis-
ponibilitat d’espais verds. L’espai que ocupa el camp de Golf es troba en ple connector 
biològic entre Collserola i l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.

La sostenibilitat i l’ús racional dels recursos hídrics és també motiu per entendre 
com inadequada la proposta del Camp de Golf, en una situació de crisi climàtica 
ens calen comunitats vegetals resilients i biodiverses i no extensions de gespa amb 
alta demanda hídrica. És important entendre l’espai com un àmbit a renaturalitzar, 
a ocupar per comunitats vegetals mediterrànies, en un àmbit d’ús de baix impacte 
per part de la ciutadania.

En plena crisi social, econòmica i sanitària Covid-19 i una situació d’emergència 
climàtica es fa difícil d’entendre que una institució pública pugui plantejar-se la re-
obertura d’un camp de golf i de gestió privada.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin pressupost té aquest projecte?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha mantingut 
contactes amb cap operador privat interessat en el projecte de 
reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
314-12303/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 84464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’any 1994 es va inaugurar el primer camp de golf públic de Catalunya a un es-
pai de 90 hectàrees entre les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès, no sense oposi-
ció veïnal i diverses mobilitzacions ciutadanes que s’hi oposaven a la obertura d’un 
projecte d’aquestes característiques.

La federació catalana de golf, des de l’inici fins al seu tancament per ordre ju-
dicial al 2018, que n’era la concessionària d’aquest camp, en cedia la gestió. La si-
tuació es va tornar insostenible quan la que seria l’última empresa privada que ges-
tionava les instal·lacions, Puro Campo SL, es va declarar en fallida. Finalment, la 
titularitat d’aquest espai va tornar a l’Incasòl.

L’estat d’abandonament ha provocat que la ciutadania hagi començat a utilitzar 
l’espai comprès entre Sant Cugat i Rubí de 90 hectàrees com a un espai agradable de 
lleure i passeig. Fins el punt que els consistoris de les dues ciutats han demanat amb 
mocions aprovades en ple reconsiderar l’ús i convertir aquest antic camp de golf en 
un parc periurbà per tal que tota la ciutadania en gaudeixi i s’han oposat a un pro-
jecte d’aquestes característiques.

La notícia apareguda recentment als mitjans de comunicació que l’Incasòl, ac-
tual propietari i titular del camp, projecta la reobertura del camp, redimensionant-lo, 
i cedir-lo a una empresa privada per a que el gestioni, ha provocat estupor i sorpresa 
als veïns i veïnes de les dues ciutats del Vallès Occidental.
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Estem parlant del Vallès Occidental, una comarca amb una gran pressió urbanísti-
ca, amb problemes de qualitat de l’aire, alta mobilitat i activitat industrial i baixa dis-
ponibilitat d’espais verds. L’espai que ocupa el camp de Golf es troba en ple connector 
biològic entre Collserola i l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.

La sostenibilitat i l’ús racional dels recursos hídrics és també motiu per entendre 
com inadequada la proposta del Camp de Golf, en una situació de crisi climàtica 
ens calen comunitats vegetals resilients i biodiverses i no extensions de gespa amb 
alta demanda hídrica. És important entendre l’espai com un àmbit a renaturalitzar, 
a ocupar per comunitats vegetals mediterrànies, en un àmbit d’ús de baix impacte 
per part de la ciutadania.

En plena crisi social, econòmica i sanitària Covid-19 i una situació d’emergència 
climàtica es fa difícil d’entendre que una institució pública pugui plantejar-se la re-
obertura d’un camp de golf i de gestió privada.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha tingut el Govern algun contacte amb algun operador privat interessat?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sentit del projecte 
de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan en el context 
d’emergència climàtica
314-12304/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 84465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’any 1994 es va inaugurar el primer camp de golf públic de Catalunya a un es-
pai de 90 hectàrees entre les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès, no sense oposi-
ció veïnal i diverses mobilitzacions ciutadanes que s’hi oposaven a la obertura d’un 
projecte d’aquestes característiques.

La federació catalana de golf, des de l’inici fins al seu tancament per ordre ju-
dicial al 2018, que n’era la concessionària d’aquest camp, en cedia la gestió. La si-
tuació es va tornar insostenible quan la que seria l’última empresa privada que ges-
tionava les instal·lacions, Puro Campo SL, es va declarar en fallida. Finalment, la 
titularitat d’aquest espai va tornar a l’Incasòl.

L’estat d’abandonament ha provocat que la ciutadania hagi començat a utilitzar 
l’espai comprès entre Sant Cugat i Rubí de 90 hectàrees com a un espai agradable de 
lleure i passeig. Fins el punt que els consistoris de les dues ciutats han demanat amb 
mocions aprovades en ple reconsiderar l’ús i convertir aquest antic camp de golf en 
un parc periurbà per tal que tota la ciutadania en gaudeixi i s’han oposat a un pro-
jecte d’aquestes característiques.

La notícia apareguda recentment als mitjans de comunicació que l’Incasòl, ac-
tual propietari i titular del camp, projecta la reobertura del camp, redimensionant-lo, 
i cedir-lo a una empresa privada per a que el gestioni, ha provocat estupor i sorpresa 
als veïns i veïnes de les dues ciutats del Vallès Occidental.

Estem parlant del Vallès Occidental, una comarca amb una gran pressió urbanísti-
ca, amb problemes de qualitat de l’aire, alta mobilitat i activitat industrial i baixa dis-
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ponibilitat d’espais verds. L’espai que ocupa el camp de Golf es troba en ple connector 
biològic entre Collserola i l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.

La sostenibilitat i l’ús racional dels recursos hídrics és també motiu per entendre 
com inadequada la proposta del Camp de Golf, en una situació de crisi climàtica 
ens calen comunitats vegetals resilients i biodiverses i no extensions de gespa amb 
alta demanda hídrica. És important entendre l’espai com un àmbit a renaturalitzar, 
a ocupar per comunitats vegetals mediterrànies, en un àmbit d’ús de baix impacte 
per part de la ciutadania.

En plena crisi social, econòmica i sanitària Covid-19 i una situació d’emergència 
climàtica es fa difícil d’entendre que una institució pública pugui plantejar-se la re-
obertura d’un camp de golf i de gestió privada.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té sentit aquest projecte en un context d’emergència climàtica?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coherència del 
projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan amb la 
Llei 16/2017, del canvi climàtic
314-12305/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 84466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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.

L’any 1994 es va inaugurar el primer camp de golf públic de Catalunya a un es-
pai de 90 hectàrees entre les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès, no sense oposi-
ció veïnal i diverses mobilitzacions ciutadanes que s’hi oposaven a la obertura d’un 
projecte d’aquestes característiques.

La federació catalana de golf, des de l’inici fins al seu tancament per ordre ju-
dicial al 2018, que n’era la concessionària d’aquest camp, en cedia la gestió. La si-
tuació es va tornar insostenible quan la que seria l’última empresa privada que ges-
tionava les instal·lacions, Puro Campo SL, es va declarar en fallida. Finalment, la 
titularitat d’aquest espai va tornar a l’Incasòl.

L’estat d’abandonament ha provocat que la ciutadania hagi començat a utilitzar 
l’espai comprès entre Sant Cugat i Rubí de 90 hectàrees com a un espai agradable de 
lleure i passeig. Fins el punt que els consistoris de les dues ciutats han demanat amb 
mocions aprovades en ple reconsiderar l’ús i convertir aquest antic camp de golf en 
un parc periurbà per tal que tota la ciutadania en gaudeixi i s’han oposat a un pro-
jecte d’aquestes característiques.

La notícia apareguda recentment als mitjans de comunicació que l’Incasòl, ac-
tual propietari i titular del camp, projecta la reobertura del camp, redimensionant-lo, 
i cedir-lo a una empresa privada per a que el gestioni, ha provocat estupor i sorpresa 
als veïns i veïnes de les dues ciutats del Vallès Occidental.

Estem parlant del Vallès Occidental, una comarca amb una gran pressió urbanís-
tica, amb problemes de qualitat de l’aire, alta mobilitat i activitat industrial i baixa 
disponibilitat d’espais verds. L’espai que ocupa el camp de Golf es troba en ple con-
nector biològic entre Collserola i l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.
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La sostenibilitat i l’ús racional dels recursos hídrics és també motiu per entendre 
com inadequada la proposta del Camp de Golf, en una situació de crisi climàtica 
ens calen comunitats vegetals resilients i biodiverses i no extensions de gespa amb 
alta demanda hídrica. És important entendre l’espai com un àmbit a renaturalitzar, 
a ocupar per comunitats vegetals mediterrànies, en un àmbit d’ús de baix impacte 
per part de la ciutadania.

En plena crisi social, econòmica i sanitària Covid-19 i una situació d’emergència 
climàtica es fa difícil d’entendre que una institució pública pugui plantejar-se la re-
obertura d’un camp de golf i de gestió privada.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– És coherent un projecte d’aquestes característiques amb la Llei 16/2017 del 

canvi climàtic?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de 
mascaretes que es proporcionen al personal d’administració dels 
centres d’atenció primària de Sabadell (Vallès Occidental)
314-12306/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin tipus de mascaretes s’està proporcionant al personal d’administració dels 

centres d’atenció primària de Sabadell?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per 
a decidir el tipus de mascaretes que es proporcionen al personal 
d’administració dels centres d’atenció primària de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-12307/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins criteris ha establert el Govern per decidir quin tipus de mascareta es 

proporciona al personal d’administració dels centres d’atenció primària de Sabadell?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’equip de 
protecció individual que té el personal d’administració dels centres 
d’atenció primària de Sabadell (Vallès Occidental)
314-12308/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Amb quin tipus d’EPI compta el personal d’administració dels centres d’aten-

ció primària de Sabadell?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mascaretes que es proporcionen al personal d’administració dels 
centres d’atenció primària de Sabadell (Vallès Occidental) en funció 
de la jornada de treball
314-12309/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes mascaretes s’està proporcionant actualment al personal d’adminis-

tració dels centres d’atenció primària de Sabadell en funció de la seva jornada de 
treball?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’equip 
de protecció individual que té el personal del Servei d’Atenció 
Domiciliària de Sabadell (Vallès Occidental)
314-12310/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Amb quin tipus d’EPI compta el personal del Servei d’Atenció Domiciliària 

de Sabadell?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mercantilització 
de les residències per a gent gran
314-12311/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 85445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El fons d’inversió suec EQT qui al mes de setembre va adquirir la popular web 
immobiliària Idealista, ha realitzat una inversió financera durant el tercer trimestre 
de 2020 sobre el grup Colisée, el quart més gran d’Europa en la gestió de centres de 
gent gran, amb àmplia presència a Espanya. D’origen francès, però propietat de el 
fons noruec IK Investment Partners –la seu està al paradís fiscal de les Illes Jersey–, 
Colisée gestiona mig centenar de residències a Espanya, concretament 9 a Catalunya 
(STS Gestió de Serveis Soci-Sanitaris), en localitats com Cambrils, Reus, Roda de 
Berà, Salou o Sant Cugat de Vallès.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el Govern aquest procés que aprofundeix encara més en la mercan-

tilització de les residències?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Yolanda López Fernández, diputada; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per 
a aturar la mercantilització de les residències per a gent gran
314-12312/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 85446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El fons d’inversió suec EQT qui al mes de setembre va adquirir la popular web 
immobiliària Idealista, ha realitzat una inversió financera durant el tercer trimestre 
de 2020 sobre el grup Colisée, el quart més gran d’Europa en la gestió de centres de 
gent gran, amb àmplia presència a Espanya. D’origen francès, però propietat de el 
fons noruec IK Investment Partners –la seu està al paradís fiscal de les Illes Jersey–, 
Colisée gestiona mig centenar de residències a Espanya, concretament 9 a Catalunya 
(STS Gestió de Serveis Soci-Sanitaris), en localitats com Cambrils, Reus, Roda de 
Berà, Salou o Sant Cugat de Vallès.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin mecanisme ha posat en marxa el Govern per revertir la mercantilització 

de les residències a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Yolanda López Fernández, diputada; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per 
a garantir la qualitat dels serveis de les residències per a gent gran 
que pertanyen a un fons d’inversió estranger
314-12313/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 85447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El fons d’inversió suec EQT qui al mes de setembre va adquirir la popular web 
immobiliària Idealista, ha realitzat una inversió financera durant el tercer trimestre 
de 2020 sobre el grup Colisée, el quart més gran d’Europa en la gestió de centres de 
gent gran, amb àmplia presència a Espanya. D’origen francès, però propietat de el 
fons noruec IK Investment Partners –la seu està al paradís fiscal de les Illes Jersey–, 
Colisée gestiona mig centenar de residències a Espanya, concretament 9 a Catalunya 
(STS Gestió de Serveis Soci-Sanitaris), en localitats com Cambrils, Reus, Roda de 
Berà, Salou o Sant Cugat de Vallès.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
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– Quins mecanismes adopta el Govern de Catalunya per garantir la qualitat dels 
serveis de les residències que formen part d’un fons d’inversió estranger?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Yolanda López Fernández, diputada; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
concertades amb les nou residències per a gent gran de STS Gestió 
de Serveis Sociosanitaris
314-12314/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 85448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El fons d’inversió suec EQT qui al mes de setembre va adquirir la popular web 
immobiliària Idealista, ha realitzat una inversió financera durant el tercer trimestre 
de 2020 sobre el grup Colisée, el quart més gran d’Europa en la gestió de centres de 
gent gran, amb àmplia presència a Espanya. D’origen francès, però propietat de el 
fons noruec IK Investment Partners –la seu està al paradís fiscal de les Illes Jersey–, 
Colisée gestiona mig centenar de residències a Espanya, concretament 9 a Catalunya 
(STS Gestió de Serveis Soci-Sanitaris), en localitats com Cambrils, Reus, Roda de 
Berà, Salou o Sant Cugat de Vallès.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places té el Govern concertades amb les 9 residències de STS a Ca-

talunya?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Yolanda López Fernández, diputada; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el canvi de 
propietari de les residències per a gent gran del grup Colisée 
comporta una revisió dels concerts
314-12315/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 85449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
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El fons d’inversió suec EQT qui al mes de setembre va adquirir la popular web 
immobiliària Idealista, ha realitzat una inversió financera durant el tercer trimestre 
de 2020 sobre el grup Colisée, el quart més gran d’Europa en la gestió de centres de 
gent gran, amb àmplia presència a Espanya. D’origen francès, però propietat de el 
fons noruec IK Investment Partners –la seu està al paradís fiscal de les Illes Jersey–, 
Colisée gestiona mig centenar de residències a Espanya, concretament 9 a Catalunya 
(STS Gestió de Serveis Soci-Sanitaris), en localitats com Cambrils, Reus, Roda de 
Berà, Salou o Sant Cugat de Vallès.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Comporta el canvi de propietari una revisió d’aquests concerts?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Yolanda López Fernández, diputada; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les manifestacions 
del conseller de Territori i Sostenibilitat amb relació a la seguretat de 
viatjar en transport públic durant la pandèmia
314-12316/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 85455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Atès que el conseller Damià Calvet ha manifestat públicament a través de les 

xarxes socials que: 
No permetem que es propagui el virus de la desinformació. El transport públic 

és segur: 
– Treballem amb tota l’oferta disponible (100%).
– L’índex de contagi en el transport públic és del 0,06%.
– S’han reforçat els protocols de ventilació, neteja i distància social.
Volem fer les següents preguntes: 
a) Les afirmacions estan basades en estudis científics? En cas afirmatiu, quins 

són aquests estudis? 
b) Pel que fa a les freqüències de metro, tren i autobús; han patit alguna modifi-

cació durant l’any 2020? En cas afirmatiu, quines són aquestes modificacions?
c) Quines mesures ha pres el departament per un ús segur del transport públic?
d) Es calcula que el dèficit del transport públic arribarà fins als 500M d’€. Com 

entoma el departament aquesta situació?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als 
professionals del sector de les fires d’atraccions
314-12317/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 85474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Dimas Gragera Velaz, 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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué estado se encuentran las líneas de ayudas a los profesionales del sector 

de la feria de atracciones que tengan registrada su actividad en Cataluña, según lo 
comprometido en la Moción 166/XII del Parlament de Cataluña, sobre las medidas 
de fomento de la cultura para superar la crisis derivada del Covid-19? 

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2020 
Dimas Gragera Velaz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord que han 
signat el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Servei Públic 
d’Ocupació Estatal
314-12318/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 85475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

El Govern va assegurar el 22 d’octubre de 20202 que està «a l’espera de poder 
tancar un acord» perquè el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ajudi al Servei 
Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) en la gestió de les prestacions per desocupació 
dels ERE temporals, en base aquesta informació interessa saber a aquesta diputada 
i al seu grup parlamentari: 

– En base a l’acord esmentat anteriorment?
– En què consisteix aquest acord que s’ha signat entre el SOC i el SEPE? Quin 

tipus de col·laboració es contempla?
– Quina durada tindrà aquest acord? Suposa algun cost econòmic aquest acord 

al Govern?
–  Quin seguiment es preveu fer d’aquest acord?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de 
plantes industrials de multinacionals del sector de l’automoció
314-12319/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 85481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
La indústria de Catalunya està sofrint un degoteig constant de tancaments de 

plantes industrials, molt especialment en el sector de l’automoció.
Fa unes setmanes ens assabentàvem de la comunicació de la multinacional 

TE Connectivity sobre la intenció de tancar la seva activitat productiva de compo-
nents d’automoció situada en el municipi de Montcada i Reixac. Una decisió que 
comportaria la pèrdua 248 ocupacions.

El sindicat CCOO assegura que aquest tancament «no respon a causes objectives 
i que no té en compte el valor afegit de la fàbrica».

A més, aquest tancament es produeix només un any després que els treballadors 
haguessin negociat i pactat amb l’empresa un expedient de rescissió de contractes 
que va afectar 94 persones.

L’empresa a l’octubre 2019 es va comprometre a un pla de viabilitat a 3 anys. Un 
pacte en el qual es va acordar que no hi hauria més ERE durant tres anys. Aquest 
compromís es tractava de mantenir l’ocupació als treballadors que quedaven, les ho-
res de producció, inversions en maquinària i la producció de 7 noves matrius.

Aquest nou tancament aprofundeix encara més la greu crisi indústria que està 
sofrint Catalunya, i el perill de desindustrialització que corre zones com la de Mont-
cada i Reixac, paradigma de l’eclosió industrial i l’esperit obrer que va impregnar al 
llarg del segle xx a les ciutats que envolten Barcelona.

– Reconeix el Govern que la seva falta d’aposta clara per la indústria està por-
tant al fet que es desenvolupin greus esdeveniments com, el que les multinacionals 
prenguin les decisions del que ocorre en els centres de treball de Catalunya, a milers 
de quilòmetres?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com es garantiran 
els llocs de treball de l’empresa TE Connectivity
314-12320/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 85482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
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ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
La indústria de Catalunya està sofrint un degoteig constant de tancaments de 

plantes industrials, molt especialment en el sector de l’automoció.
Fa unes setmanes ens assabentàvem de la comunicació de la multinacional 

TE Connectivity sobre la intenció de tancar la seva activitat productiva de compo-
nents d’automoció situada en el municipi de Montcada i Reixac. Una decisió que 
comportaria la pèrdua 248 ocupacions.

El sindicat CCOO assegura que aquest tancament «no respon a causes objectives 
i que no té en compte el valor afegit de la fàbrica».

A més, aquest tancament es produeix només un any després que els treballadors 
haguessin negociat i pactat amb l’empresa un expedient de rescissió de contractes 
que va afectar 94 persones.

L’empresa a l’octubre 2019 es va comprometre a un pla de viabilitat a 3 anys. 
Un pacte en el qual es va acordar que no hi hauria més ERE durant tres anys. 
Aquest compromís es tractava de mantenir l’ocupació als treballadors que queda-
ven, les hores de producció, inversions en maquinària i la producció de 7 noves 
matrius.

Aquest nou tancament aprofundeix encara més la greu crisi indústria que està 
sofrint Catalunya, i el perill de desindustrialització que corre zones com la de Mont-
cada i Reixac, paradigma de l’eclosió industrial i l’esperit obrer que va impregnar al 
llarg del segle xx a les ciutats que envolten Barcelona.

– Com pensa garantir el Govern que no es perdin els 248 ocupacions que sosté 
l’empresa TE Connectivity?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
evitar el tancament de l’empresa TE Connectivity
314-12321/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 85483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
La indústria de Catalunya està sofrint un degoteig constant de tancaments de 

plantes industrials, molt especialment en el sector de l’automoció.
Fa unes setmanes ens assabentàvem de la comunicació de la multinacional 

TE Connectivity sobre la intenció de tancar la seva activitat productiva de compo-
nents d’automoció situada en el municipi de Montcada i Reixac. Una decisió que 
comportaria la pèrdua 248 ocupacions.

El sindicat CCOO assegura que aquest tancament «no respon a causes objectives 
i que no té en compte el valor afegit de la fàbrica».
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A més, aquest tancament es produeix només un any després que els treballadors 
haguessin negociat i pactat amb l’empresa un expedient de rescissió de contractes 
que va afectar 94 persones.

L’empresa a l’octubre 2019 es va comprometre a un pla de viabilitat a 3 anys. Un 
pacte en el qual es va acordar que no hi hauria més ERE durant tres anys. Aquest 
compromís es tractava de mantenir l’ocupació als treballadors que quedaven, les ho-
res de producció, inversions en maquinària i la producció de 7 noves matrius.

Aquest nou tancament aprofundeix encara més la greu crisi indústria que està 
sofrint Catalunya, i el perill de desindustrialització que corre zones com la de Mont-
cada i Reixac, paradigma de l’eclosió industrial i l’esperit obrer que va impregnar al 
llarg del segle xx a les ciutats que envolten Barcelona.

– Quin paper ha pres el Govern per a evitar el tancament de la producció de l’em-
presa a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions amb la direcció de l’empresa TE Connectivity
314-12322/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 85484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
La indústria de Catalunya està sofrint un degoteig constant de tancaments de 

plantes industrials, molt especialment en el sector de l’automoció.
Fa unes setmanes ens assabentàvem de la comunicació de la multinacional 

TE Connectivity sobre la intenció de tancar la seva activitat productiva de compo-
nents d’automoció situada en el municipi de Montcada i Reixac. Una decisió que 
comportaria la pèrdua 248 ocupacions.

El sindicat CCOO assegura que aquest tancament «no respon a causes objectives 
i que no té en compte el valor afegit de la fàbrica».

A més, aquest tancament es produeix només un any després que els treballadors 
haguessin negociat i pactat amb l’empresa un expedient de rescissió de contractes 
que va afectar 94 persones.

L’empresa a l’octubre 2019 es va comprometre a un pla de viabilitat a 3 anys. Un 
pacte en el qual es va acordar que no hi hauria més ERE durant tres anys. Aquest 
compromís es tractava de mantenir l’ocupació als treballadors que quedaven, les ho-
res de producció, inversions en maquinària i la producció de 7 noves matrius.

Aquest nou tancament aprofundeix encara més la greu crisi indústria que està 
sofrint Catalunya, i el perill de desindustrialització que corre zones com la de Mont-
cada i Reixac, paradigma de l’eclosió industrial i l’esperit obrer que va impregnar al 
llarg del segle xx a les ciutats que envolten Barcelona.

– Quantes reunions ha desenvolupat el Govern fins avui amb la direcció de l’em-
presa? Quantes reunions per part del Departament de treball? Quantes reunions per 
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part del Departament d’Empresa? Qui han estat els representants de l’empresa du-
rant aquestes reunions?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts públics que 
ha rebut l’empresa TE Connectivity
314-12323/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 85485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
La indústria de Catalunya està sofrint un degoteig constant de tancaments de 

plantes industrials, molt especialment en el sector de l’automoció.
Fa unes setmanes ens assabentàvem de la comunicació de la multinacional 

TE Connectivity sobre la intenció de tancar la seva activitat productiva de compo-
nents d’automoció situada en el municipi de Montcada i Reixac. Una decisió que 
comportaria la pèrdua 248 ocupacions.

El sindicat CCOO assegura que aquest tancament «no respon a causes objectives 
i que no té en compte el valor afegit de la fàbrica».

A més, aquest tancament es produeix només un any després que els treballadors 
haguessin negociat i pactat amb l’empresa un expedient de rescissió de contractes 
que va afectar 94 persones.

L’empresa a l’octubre 2019 es va comprometre a un pla de viabilitat a 3 anys. Un 
pacte en el qual es va acordar que no hi hauria més ERE durant tres anys. Aquest 
compromís es tractava de mantenir l’ocupació als treballadors que quedaven, les ho-
res de producció, inversions en maquinària i la producció de 7 noves matrius.

Aquest nou tancament aprofundeix encara més la greu crisi indústria que està 
sofrint Catalunya, i el perill de desindustrialització que corre zones com la de Mont-
cada i Reixac, paradigma de l’eclosió industrial i l’esperit obrer que va impregnar al 
llarg del segle xx a les ciutats que envolten Barcelona.

– Ha rebut l’empresa TE  Connectivity  algun tipus d’ajuda pública per part 
del Govern en els últims vint anys? En aquest cas, Quins han estat i que quantitats 
estaríem parlant?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’impulsar un nou pacte nacional per a la indústria que aposti per la 
transició ecològica
314-12324/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 85486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
La indústria de Catalunya està sofrint un degoteig constant de tancaments de 

plantes industrials, molt especialment en el sector de l’automoció.
Fa unes setmanes ens assabentàvem de la comunicació de la multinacional 

TE Connectivity sobre la intenció de tancar la seva activitat productiva de compo-
nents d’automoció situada en el municipi de Montcada i Reixac. Una decisió que 
comportaria la pèrdua 248 ocupacions.

El sindicat CCOO assegura que aquest tancament «no respon a causes objectives 
i que no té en compte el valor afegit de la fàbrica».

A més, aquest tancament es produeix només un any després que els treballadors 
haguessin negociat i pactat amb l’empresa un expedient de rescissió de contractes 
que va afectar 94 persones.

L’empresa a l’octubre 2019 es va comprometre a un pla de viabilitat a 3 anys. Un 
pacte en el qual es va acordar que no hi hauria més ERE durant tres anys. Aquest 
compromís es tractava de mantenir l’ocupació als treballadors que quedaven, les ho-
res de producció, inversions en maquinària i la producció de 7 noves matrius.

Aquest nou tancament aprofundeix encara més la greu crisi indústria que està 
sofrint Catalunya, i el perill de desindustrialització que corre zones com la de Mont-
cada i Reixac, paradigma de l’eclosió industrial i l’esperit obrer que va impregnar al 
llarg del segle xx a les ciutats que envolten Barcelona.

– Té pensant el Govern acabar amb la seva erràtica política indústria i desenvo-
lupar un nou pacte nacional per a la indústria amb tots els recursos necessaris que 
aposti per la transició ecològica?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
d’urgència previstes davant el procés de desindustrialització que 
afecta Montcada i Reixach (Vallès Occidental)
314-12325/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 85487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-



BOPC 732
16 de novembre de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 130

ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
La indústria de Catalunya està sofrint un degoteig constant de tancaments de 

plantes industrials, molt especialment en el sector de l’automoció.
Fa unes setmanes ens assabentàvem de la comunicació de la multinacional 

TE Connectivity sobre la intenció de tancar la seva activitat productiva de compo-
nents d’automoció situada en el municipi de Montcada i Reixac. Una decisió que 
comportaria la pèrdua 248 ocupacions.

El sindicat CCOO assegura que aquest tancament «no respon a causes objectives 
i que no té en compte el valor afegit de la fàbrica».

A més, aquest tancament es produeix només un any després que els treballadors 
haguessin negociat i pactat amb l’empresa un expedient de rescissió de contractes 
que va afectar 94 persones.

L’empresa a l’octubre 2019 es va comprometre a un pla de viabilitat a 3 anys. Un 
pacte en el qual es va acordar que no hi hauria més ERE durant tres anys. Aquest 
compromís es tractava de mantenir l’ocupació als treballadors que quedaven, les ho-
res de producció, inversions en maquinària i la producció de 7 noves matrius.

Aquest nou tancament aprofundeix encara més la greu crisi indústria que està 
sofrint Catalunya, i el perill de desindustrialització que corre zones com la de Mont-
cada i Reixac, paradigma de l’eclosió industrial i l’esperit obrer que va impregnar al 
llarg del segle xx a les ciutats que envolten Barcelona.

– Quines mesures d’urgència té plantejada el Govern per a alleujar la dramàtica 
situació que està sofrint el municipi de Montcada i Reixa davant el procés de desin-
dustrialització que s’està desenvolupant en el territori? Quan té el Govern plantejat 
posar en marxa aquestes mesures? Ha realitzat ja el contacte amb l’alcaldia del mu-
nicipi per a informar-lo?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a forçar l’empresa TE Connectivity a complir el 
compromís de tres anys que té amb els treballadors
314-12326/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 85488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
La indústria de Catalunya està sofrint un degoteig constant de tancaments de 

plantes industrials, molt especialment en el sector de l’automoció.
Fa unes setmanes ens assabentàvem de la comunicació de la multinacional 

TE Connectivity sobre la intenció de tancar la seva activitat productiva de compo-
nents d’automoció situada en el municipi de Montcada i Reixac. Una decisió que 
comportaria la pèrdua 248 ocupacions.
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El sindicat CCOO assegura que aquest tancament «no respon a causes objectives 
i que no té en compte el valor afegit de la fàbrica».

A més, aquest tancament es produeix només un any després que els treballadors 
haguessin negociat i pactat amb l’empresa un expedient de rescissió de contractes 
que va afectar 94 persones.

L’empresa a l’octubre 2019 es va comprometre a un pla de viabilitat a 3 anys. Un 
pacte en el qual es va acordar que no hi hauria més ERE durant tres anys. Aquest 
compromís es tractava de mantenir l’ocupació als treballadors que quedaven, les ho-
res de producció, inversions en maquinària i la producció de 7 noves matrius.

Aquest nou tancament aprofundeix encara més la greu crisi indústria que està 
sofrint Catalunya, i el perill de desindustrialització que corre zones com la de Mont-
cada i Reixac, paradigma de l’eclosió industrial i l’esperit obrer que va impregnar al 
llarg del segle xx a les ciutats que envolten Barcelona.

– Quines conseqüències i implicacions pot tenir en cas de seguir endavant i què 
pensen fer per forçar a l’empresa a acabar aquest 3 anys de compromís amb els tre-
balladors?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació 
tramesa als delegats a l’exterior de la Generalitat amb relació a la 
denúncia internacional de la inhabilitació del president Joaquim 
Torra i Pla
314-12327/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 85533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El 30 de septiembre de 2020 se publicó en la página web del Departament d’Ac-
ció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència la noticia de que el Conseller 
Solé pedía a los delegados en el exterior que denunciasen internacionalmente la in-
habilitación del expresidente Torra.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se les ha facilitado a los delegados en el exterior algún tipo de documento por 

parte del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
para realizar esa «denuncia internacional»?

– En caso afirmativo, ¿cuál era el contenido de dicho documento?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada del projecte del complex de Hard Rock després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara nul el sector 1
	314-09597/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a desfer les mesures adoptades en benefici de l’empresa que ha de fer el complex de Hard Rock
	314-09598/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost judicial dels litigis mantinguts en l’operació Hard Rock
	314-09599/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a traslladar al districte administratiu de la Generalitat els empleats públics que encara no s’hi han traslladat
	314-09601/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres sanitaris als quals es deriva el personal dels centres penitenciaris per a fer-se proves PCR o serològiques
	314-09616/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves PCR fetes del març ençà al personal i els col·laboradors dels centres penitenciaris
	314-09617/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de comunicacions especials entre interns de centres penitenciaris i llurs familiars del 21 de setembre ençà
	314-09618/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de comunicacions especials denegades entre interns de centres penitenciaris i llurs familiars del 21 de setembre ençà
	314-09619/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció davant el contagi per Covid-19 establertes per a les comunicacions especials entre interns de centres penitenciaris i llurs familiars
	314-09620/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la situació de desemparament dels treballadors de l’empresa Alfisa, de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
	314-09700/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la Inspecció de Treball a l’empresa Alfisa, de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
	314-09701/12
	Resposta del Govern


	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els darrers nomenaments i acords del Consell de Govern de la Corporació
	322-00233/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’actuació dels mitjans de la Corporació respecte a la ultradreta
	322-00234/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la dimissió del director comercial de la Corporació
	322-00235/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la falta de paritat en les corresponsalies dels mitjans públics
	322-00236/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi generada per la Covid-19 i el foment del teletreball a la 
	322-00237/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Consell de Govern davant l’ús dels mitjans de la Corporació per a atacar i assenyalar le
	322-00238/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la inacció del Consell de Govern davant la reiteració d’insults per part de col·laboradors de TV3 a polític
	322-00239/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió econòmica de la Corporació
	322-00240/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió econòmica de la Corporació sobre el retorn de la reducció de l’acord de viabilitat i sobre la sit
	322-00241/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la despesa en contractació i producció externa
	322-00242/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el comunicat del Consell Professional de Catalunya Ràdio i el Consell Professional de Programes titulat Ara
	322-00243/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els resultats de l’audiència de TV3 i les novetats en la programació
	323-00310/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d’estil pel que fa a l’ús de la llengua
	323-00311/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d’estil pel que fa a l’ús de la llengua
	323-00312/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l’ampliació de l’organigrama d’esports
	323-00313/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els nous continguts digitals a TV3
	323-00314/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les agressions a periodistes
	323-00315/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les audiències digitals
	323-00316/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el programa Ja m’entens i els continguts relatius a la diversitat
	323-00317/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat política al programa Preguntes freqüents
	323-00318/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la situació financera de TV3 arran de la crisi generada per la Covid-19
	323-00319/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la difusió d’un espai relatiu a la pregunta oral de control a l’actuació de la Corporació formulada per la diputada Sonia Sierra sobre la promoció de l’exclusió i la dis
	323-00320/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la realització i difusió del programa Preguntes freqüents
	323-00321/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris emprats en els espais informatius per a informar sobre la pràctica de diligències per una comissió judicial en el marc d’una investigació judicial per presu
	323-00322/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament de l’extrema dreta als mitjans de comunicació públics
	323-00323/12
	Substanciació



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.15. Preguntes per escrit
	Preguntes al Govern a respondre per escrit
	314-09712/12 a 314-09846/12; 314-09883/12 a 314-10094/12
	314-10110/12 a 314-10433/12; 314-10548/12 a 314-10745/12
	314-10746/12 a 314-12204/12
	Pròrroga extraordinària per a la presentació de la resposta

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’estudi de trànsit per a fer la variant de la carretera d’Olot (Garrotxa) és un estudi del Ministeri de Foment del 2010
	314-12259/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la validesa del creixement acumulatiu que representa l’estudi de trànsit per a fer la variant de la carretera d’Olot (Garrotxa)
	314-12260/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es planteja fer infraestructures menys agressives en zones que són un parc natural
	314-12261/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un marc de diàleg amb entitats i ciutadans per a afrontar el repte de mobilitat en el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa
	314-12262/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la construcció de la variant d’Olot s’ha fet d’acord amb la Llei 16/2017, del canvi climàtic
	314-12263/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives al trànsit rodat del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa
	314-12264/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la construcció de la variant d’Olot
	314-12265/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a executar el projecte de la construcció de la variant d’Olot
	314-12266/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la construcció de vies per a vehicles rodats motoritzats per zones de parcs naturals del territori al que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic
	314-12267/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del projecte de la construcció de la variant d’Olot al context d’emergència climàtica
	314-12268/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rellevància que el Departament de Cultura dona al patrimoni etnològic en la Col·lecció Nacional de la Generalitat
	314-12269/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar un pla d’adquisicions en l’àmbit del patrimoni cultural etnològic
	314-12270/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista pel Departament de Cultura per a adquirir patrimoni etnològic per a la Col·lecció Nacional el 2021
	314-12271/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Departament de Cultura de crear un magatzem o un dipòsit nacional compartit pels museus locals i nacionals
	314-12272/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció i el desenvolupament del projecte del Museu Nacional de Societat i d’integrar-hi l’etnologia
	314-12273/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formulació del projecte del Museu Nacional de Societat
	314-12274/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actual situació de la fàbrica de components d’automoció TE Connectivity, de Montcada i Reixach (Vallès Occidental)
	314-12275/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del tancament de l’empresa TE Connectivity
	314-12276/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’empresa TE Connectivity i les propostes de futur
	314-12277/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació amb el comitè d’empresa de TE Connectivity
	314-12278/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a intentar garantir la continuïtat de l’empresa TE Connectivity
	314-12279/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que es duran a terme per a garantir els llocs de treball de l’empresa TEC Connectivity
	314-12280/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la indústria de l’automoció
	314-12281/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’han reduït les unitats TEDAX del Cos de Mossos d’Esquadra
	314-12282/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de fer desaparèixer les guàrdies de vint-i-quatre hores dels efectius TEDAX
	314-12283/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de tècnics especialistes en desactivació d’artefactes explosius centralitzades de l’octubre ençà
	314-12284/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que la capacitat de resposta immediata dels tècnics especialistes en desactivació d’artefactes explosius davant d’atemptats, d’explosions o incidents amb risc nuclear, radiològic, biològic o q
	314-12285/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de garantir una resposta immediata davant d’atemptats, explosions o incidents amb risc nuclear, radiològic, biològic i químic
	314-12286/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les guàrdies suprimides dels tècnics especialistes en desactivació d’artefactes explosius
	314-12287/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de resposta immediata dels equips de guàrdia no presencials dels tècnics especialistes en desactivació d’artefactes explosius
	314-12288/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els canvis fets en els serveis i les unitats dels tècnics especialistes en desactivació d’artefactes explosius s’han acordat amb els representants sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra
	314-12289/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions rebudes per Xavier Vendrell per serveis relatius a les residències de gent gran
	314-12290/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del comitè de crisi per la situació de les residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19
	314-12291/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de les decisions relatives a la gestió de les residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19
	314-12292/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació que Xavier Vendrell es va integrar en el comitè de crisi per la situació les residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19
	314-12293/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de Xavier Vendrell en el comitè de crisi durant la pandèmia de la Covid-19
	314-12294/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de Xavier Vendrell en la gestió de la crisi sanitària a les residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19
	314-12295/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb l’alcaldessa de Rubí (Vallès Occidental) amb relació al projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
	314-12296/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) amb relació al projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
	314-12297/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oposició veïnal al projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
	314-12298/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oposició de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) al projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
	314-12299/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oposició de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental) al projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
	314-12300/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
	314-12301/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
	314-12302/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha mantingut contactes amb cap operador privat interessat en el projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan
	314-12303/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sentit del projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan en el context d’emergència climàtica
	314-12304/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coherència del projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan amb la Llei 16/2017, del canvi climàtic
	314-12305/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de mascaretes que es proporcionen al personal d’administració dels centres d’atenció primària de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-12306/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a decidir el tipus de mascaretes que es proporcionen al personal d’administració dels centres d’atenció primària de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-12307/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’equip de protecció individual que té el personal d’administració dels centres d’atenció primària de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-12308/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mascaretes que es proporcionen al personal d’administració dels centres d’atenció primària de Sabadell (Vallès Occidental) en funció de la jornada de treball
	314-12309/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’equip de protecció individual que té el personal del Servei d’Atenció Domiciliària de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-12310/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mercantilització de les residències per a gent gran
	314-12311/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a aturar la mercantilització de les residències per a gent gran
	314-12312/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a garantir la qualitat dels serveis de les residències per a gent gran que pertanyen a un fons d’inversió estranger
	314-12313/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades amb les nou residències per a gent gran de STS Gestió de Serveis Sociosanitaris
	314-12314/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el canvi de propietari de les residències per a gent gran del grup Colisée comporta una revisió dels concerts
	314-12315/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les manifestacions del conseller de Territori i Sostenibilitat amb relació a la seguretat de viatjar en transport públic durant la pandèmia
	314-12316/12
	Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als professionals del sector de les fires d’atraccions
	314-12317/12
	Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord que han signat el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació Estatal
	314-12318/12
	Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de plantes industrials de multinacionals del sector de l’automoció
	314-12319/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com es garantiran els llocs de treball de l’empresa TE Connectivity
	314-12320/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar el tancament de l’empresa TE Connectivity
	314-12321/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions amb la direcció de l’empresa TE Connectivity
	314-12322/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts públics que ha rebut l’empresa TE Connectivity
	314-12323/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar un nou pacte nacional per a la indústria que aposti per la transició ecològica
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