
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts als treballadors 
autònoms
310-00418/12
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra la violèn-
cia masclista
310-00419/12
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures i actuacions 
relatives als treballadors autònoms
310-00420/12
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç dels dos mesos 
de curs escolar
310-00421/12
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia marítima
310-00422/12
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, l’evolució 
i la prospectiva amb relació a la pandèmia de la Covid-19 en el món de la cultura
310-00423/12
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, l’evolució 
i la prospectiva amb relació a la pandèmia de la Covid-19 en el món de l’empresa
310-00424/12
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, l’evolució 
i la prospectiva amb relació a la pandèmia de la Covid-19 en el món de l’esport
310-00425/12
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les empreses 
arran de les restriccions i les prohibicions en determinades activitats econòmiques
310-00426/12
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llengües en el siste-
ma educatiu
310-00427/12
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació de la Llei orgà-
nica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana
310-00428/12
Substanciació 13
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Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, 
a respondre oralment en el Ple sobre els criteris polítics, econòmics, de transparèn-
cia i de seguretat jurídica per al sistema d’ajuts als autònoms
317-00242/12
Substanciació 13

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generali-
tat, a respondre oralment en el Ple sobre les responsabilitats dins el Govern en la 
gestió dels ajuts als autònoms
317-00243/12
Substanciació 13

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generali-
tat, a respondre oralment en el Ple sobre les restriccions en el sector de la cultura 
a causa de la Covid-19 i sobre si Esquerra Republicana de Catalunya s’ha retirat de 
la taula de negociació per a aprovar mesures contra la pandèmia
317-00244/12
Substanciació 13

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, 
a respondre oralment en el Ple sobre la valoració del fet que el Govern espanyol no 
desencalli el pla de rescat per a afrontar els efectes de la Covid-19
317-00245/12
Substanciació 13

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, 
a respondre oralment en el Ple sobre l’eficàcia, l’estabilitat i la unió del Govern en 
la gestió de la Covid-19 des de la darrera compareixença
317-00246/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern sobre els motius que han impedit facilitar l’accés a la informa-
ció sobre els expedients de concessió de subvencions o d’atribucions patrimonials 
a ens vinculats amb les Nacions Unides al període 2013-2020
320-02258/12
Substanciació 14

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’educació 
infantil i primària de Cambrils (Baix Camp)
314-08937/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’educació 
infantil i primària de Cambrils (Baix Camp)
314-08938/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’educació d’alta o mà-
xima complexitat de Cambrils (Baix Camp)
314-08939/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’atorgament d’una sola 
línia de P3 a l’Escola Marinada, de Cambrils (Baix Camp)
314-08940/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits per a atorgar 
les línies de P3 als centres educatius de Cambrils (Baix Camp)
314-08941/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places sol·licitades 
en la preinscripció escolar a l’Escola Marinada, de Cambrils (Baix Camp), per al 
curs 2020-2021
314-08942/12
Resposta del Govern 18
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia presentada per l’AMPA 
de l’Escola Marinada, de Cambrils (Baix Camp), amb relació al fet que els alumnes 
que no tenen germans en cursos superiors no s’hi podran matricular
314-08943/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb la comunitat 
educativa de l’Escola Marinada, de Cambrils (Baix Camp), per a informar-la sobre 
els criteris per a no obrir-hi una línia
314-08944/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mètodes que utilitza per a mo-
nitoritzar la promoció de l’activitat física
314-08945/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de la informació dels 
diferents sectors per a monitoritzar la promoció de l’activitat física
314-08946/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’accés de les adminis-
tracions a la informació de les entitats gestores privades sobre la utilització de les 
instal·lacions esportives
314-08947/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa anual en manteniment 
de les instal·lacions esportives de propietat pública
314-08948/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor de l’immobilitzat que les 
administracions públiques aporten als serveis públics d’esports
314-08949/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instal·lacions esporti-
ves públiques que tenen cartes de servei
314-08950/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos en què s’estableixen in-
dicadors i fites amb relació a les instal·lacions esportives
314-08951/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de les administracions 
que es dedica al seguiment i control de la gestió de les instal·lacions esportives 
públiques
314-08952/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instal·lacions esportives 
que tenen mecanismes perquè els usuaris participin en llur gestió
314-08953/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de gestió de queixes i 
suggeriments als equipaments esportius
314-08954/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment que les administracions 
públiques fan de la participació organitzada de l’usuari d’instal·lacions esportives
314-08955/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instal·lacions públiques 
gestionades per empreses i per associacions o clubs
314-08956/12
Resposta del Govern 26
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’abonats als equipa-
ments gestionats per empreses privades
314-08957/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment que les administracions 
públiques fan dels col·lectius per a la gestió no lucrativa d’instal·lacions esportives
314-08958/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places per a alum-
nes amb necessitats educatives especials que es reservaran per al curs 2020-2021
314-08982/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de places per a alumnes 
amb necessitats educatives especials previstes per al curs 2020-2021
314-08983/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses de manteniment de 
la carretera B-143 al pas per Palau-solità i Plegamans
314-09112/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques de seguretat dels 
centres penitenciaris gestionats per la Generalitat
314-10096/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista pel Departament de 
Justícia per a dotar de personal els centres penitenciaris gestionats per la Generalitat
314-10097/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors que hi 
havia al Centre Penitenciari Brians 2 el 13 d’octubre de 2020
314-10098/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns que hi havia al 
pati del mòdul 3 del Centre Penitenciari Brians 2 el 13 d’octubre de 2020
314-10099/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions a funcio-
naris dels centres penitenciaris gestionats per la Generalitat registrades en el pe-
ríode 2018-2020
314-10100/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la mort d’un intern del 
Centre Penitenciari Brians 2 a la seva cel·la el 13 d’octubre de 2020
314-10101/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris del Cen-
tre Penitenciari Brians 2 que vigilaven el pati del mòdul 3 el 13 d’octubre de 2020
314-10102/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’edat dels funcionaris 
dels centres penitenciaris gestionats per la Generalitat
314-10103/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses del sector 
de l’ensenyament no reglat registrades dins la classificació nacional d’activitats eco-
nòmiques que han tancat arran de la pandèmia de la Covid-19
314-10455/12
Resposta del Govern 34
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts als treballadors 
autònoms
310-00418/12
Anunci: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra la violèn-
cia masclista
310-00419/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures i actuacions 
relatives als treballadors autònoms
310-00420/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç dels dos mesos 
de curs escolar
310-00421/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia marítima
310-00422/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, l’evolució 
i la prospectiva amb relació a la pandèmia de la Covid-19 en el món de la cultura
310-00423/12
Anunci: Gemma Geis i Carreras, del GP JxCat 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, l’evolució 
i la prospectiva amb relació a la pandèmia de la Covid-19 en el món de l’empresa
310-00424/12
Anunci: Gemma Geis i Carreras, del GP JxCat 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, l’evolució 
i la prospectiva amb relació a la pandèmia de la Covid-19 en el món de l’esport
310-00425/12
Anunci: Gemma Geis i Carreras, del GP JxCat 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les empreses 
arran de les restriccions i les prohibicions en determinades activitats econòmiques
310-00426/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llengües en el siste-
ma educatiu
310-00427/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació de la Llei orgà-
nica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana
310-00428/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 40

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, 
a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00242/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 40

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, 
a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00243/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 41

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, 
a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00244/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 41
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Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, 
a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00245/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 42

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, 
a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00246/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 42

Pregunta al Govern sobre els motius que han impedit facilitar l’accés a la informa-
ció sobre els expedients de concessió de subvencions o d’atribucions patrimonials 
a ens vinculats amb les Nacions Unides al període 2013-2020
320-02258/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 42

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’externalització de la preparació i 
la correcció del test psicotècnic de personalitat en les proves per a accedir a l’es-
cala bàsica dels bombers
314-12328/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves d’accés a l’es-
cala bàsica dels bombers en què s’ha fet el test psicotècnic de personalitat
314-12329/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els barems i els criteris per a fer 
les proves d’accés a l’escala bàsica dels bombers i per a incorporar-hi els tests 
psicotècnics de personalitat
314-12330/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha introduït un 
test psicotècnic de personalitat en les proves d’accés a l’escala bàsica dels bombers
314-12331/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació relativa als criteris 
de correcció del test psicotècnic de personalitat oferta als aspirants a l’escala bà-
sica dels bombers
314-12332/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa encarregada de prepa-
rar i corregir els tests psicotècnics de personalitat en les proves d’accés a l’escala 
bàsica dels bombers
314-12333/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes rebudes pel Departa-
ment d’Interior amb relació als tests psicotècnics de personalitat fets als aspirants 
a l’escala bàsica dels bombers
314-12334/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’aspirants a l’escala 
bàsica dels bombers
314-12335/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’aspirants a l’escala 
bàsica dels bombers que no han superat el test psicotècnic de personalitat
314-12336/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’aspirants a l’escala 
bàsica dels bombers que han superat el test psicotècnic de personalitat
314-12337/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 47
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència lletrada del Gabinet 
Jurídic de la Generalitat al director del Servei Meteorològic de Catalunya quan va 
ésser citat al Jutjat d’Instrucció número 3 de Barcelona en el marc de les diligèn-
cies prèvies 773/2017B
314-12338/12
Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració que fa el Departament 
d’Educació de la campanya d’Amazon «Un clic para el cole»
314-12339/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles públiques i 
concertades que s’han adherit a la campanya d’Amazon «Un clic para el cole»
314-12340/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de prohibir a les es-
coles públiques i concertades que s’adhereixin a la campanya d’Amazon «Un clic 
para el cole»
314-12341/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el col·lapse del web per a demanar 
els ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica dels autònoms i les microe-
mpreses
314-12342/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que ha tardat a solucio-
nar el col·lapse del web per a demanar els ajuts per al manteniment de l’activitat 
econòmica dels autònoms i les microempreses
314-12343/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si no va preveure el col·lapse del 
web per a demanar els ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica dels au-
tònoms i les microempreses
314-12344/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el treball conjunt entre els depar-
taments de Treball, Afers Socials i Famílies i de Polítiques Digitals i Administració 
Pública per a preparar les bases i la infraestructura de la sol·licitud dels ajuts per al 
manteniment de l’activitat econòmica dels autònoms i les microempreses
314-12345/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts per al manteniment 
de l’activitat econòmica dels autònoms i les microempreses que té previst d’adjudicar
314-12346/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts per 
al manteniment de l’activitat econòmica dels autònoms i les microempreses
314-12347/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els ajuts per al 
manteniment de l’activitat econòmica dels autònoms i les microempreses s’adjudi-
quen per ordre d’arribada de les sol·licituds
314-12348/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució que donarà als sol·lici-
tants dels ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica dels autònoms i les mi-
croempreses que no en rebran
314-12349/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suficiència de la línia d’ajuts per 
al manteniment de l’activitat econòmica dels autònoms i les microempreses
314-12350/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 54



BOPC 738
23 de novembre de 2020

Taula de contingut 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses del conseller d’Inte-
rior amb David Madí sobre el Cos de Mossos d’Esquadra
314-12351/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller d’Interior va rebre 
instruccions de David Madí
314-12352/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contractacions del Departament 
de Salut amb relació als serveis de visites especialitzades i proves complementàries 
per a les avaluacions de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
314-12353/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contractacions que ha fet el 
Departament de Salut durant la pandèmia de Covid-19
314-12354/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions d’avaluacions mè-
diques a mútues privades el 2019 i el 2020
314-12355/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència de l’exconseller Xavier 
Vendrell a reunions amb representants del Departament de Salut amb relació a la 
gestió de la pandèmia de Covid-19
314-12356/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el secretari d’Igualtat, Migracions 
i Ciutadania ha rebut cap proposta de l’exconseller Xavier Vendrell amb relació a la 
manca de professionals sanitaris durant la pandèmia de Covid-19
314-12357/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència de l’exconseller Xavier 
Vendrell a les reunions del comitè de crisi per a la gestió de la pandèmia de Covid-19
314-12358/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels docents i els direc-
tors dels centres educatius en els autotests dels alumnes per a detectar la Covid-19
314-12359/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si són els directors dels centres 
educatius i els docents els encarregats d’informar els pares de les mesures de 
quarantena i dels resultats dels autotests dels alumnes per a detectar la Covid-19
314-12360/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal format que ha de super-
visar els autotests dels alumnes per a detectar la Covid-19
314-12361/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als directors 
dels centres educatius amb relació a les mesures i els procediments per als auto-
tests dels alumnes per a detectar la Covid-19 i la coordinació amb el personal for-
mat que els ha de supervisar
314-12362/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte de servei de redacció 
del Pla especial del port de Palamós (Baix Empordà) del 2017
314-12363/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la pròrroga del con-
tracte del 061 amb l’empresa Ferrovial
314-12364/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 63
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al nou con-
tracte del servei del 061
314-12365/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha obert la 
convocatòria per a adjudicar el servei del 061 abans que fineixi el contracte amb 
l’empresa Ferrovial
314-12366/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions pel mal funcionament 
del servei del 061 durant la pandèmia de Covid-19
314-12367/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de treballadores de la 
llar tancades i vexades durant el confinament del març del 2020
314-12368/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies relatives 
als casos de treballadores de la llar tancades i vexades durant el confinament del 
març del 2020 que va rebre la Inspecció de Treball
314-12369/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament del centre de truca-
des de l’Institut Català de la Salut i del servei d’internet de gestió de trucades als 
centres d’atenció primària
314-12370/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes en què la Generalitat 
està personada com a acusació particular
314-12371/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a elegir el di-
rector del centre Blockchain Catalunya
314-12372/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mèrits valorats per a nomenar 
el director del centre Blockchain Catalunya
314-12373/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els deutes del director del centre 
Blockchain Catalunya amb l’Administració pública
314-12374/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat del perfil del director 
del Centre Blockchain de Catalunya
314-12375/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del Centre Blockc-
hain de Catalunya
314-12376/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts per al manteni-
ment de l’activitat econòmica d’autònoms i microempreses davant la Covid-19 ad-
judicats a cada província
314-12377/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha emprat algun mecanisme de 
decisió automatitzada de datagrames IP per al filtratge de les sol·licituds per als 
ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica d’autònoms i microempreses da-
vant la Covid-19
314-12378/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 72
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’incorporació als centres 
escolars dels setanta-cinc educadors socialsd’acord amb la convocatòria del De-
partament d’Educació
314-12379/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució a la manca d’informació 
pel que fa als criteris, els indicadors i els barems per a la incorporació als centres 
escolars dels setanta-cinc educadors socials de la convocatòria del Departament 
d’Educació
314-12380/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació i la comunicació de 
les setanta-cinc places d’educador social previstes per al curs 2020-2021
314-12381/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 74
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts als 
treballadors autònoms
310-00418/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita 
contra la violència masclista
310-00419/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
i actuacions relatives als treballadors autònoms
310-00420/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç 
dels dos mesos de curs escolar
310-00421/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
marítima
310-00422/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
previsions, l’evolució i la prospectiva amb relació a la pandèmia de 
la Covid-19 en el món de la cultura
310-00423/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
previsions, l’evolució i la prospectiva amb relació a la pandèmia de 
la Covid-19 en el món de l’empresa
310-00424/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
previsions, l’evolució i la prospectiva amb relació a la pandèmia de 
la Covid-19 en el món de l’esport
310-00425/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de les empreses arran de les restriccions i les prohibicions en 
determinades activitats econòmiques
310-00426/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llengües 
en el sistema educatiu
310-00427/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació 
de la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la 
seguretat ciutadana
310-00428/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els criteris 
polítics, econòmics, de transparència i de seguretat jurídica per al 
sistema d’ajuts als autònoms
317-00242/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre les 
responsabilitats dins el Govern en la gestió dels ajuts als autònoms
317-00243/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de 
la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre les restriccions 
en el sector de la cultura a causa de la Covid-19 i sobre si Esquerra 
Republicana de Catalunya s’ha retirat de la taula de negociació per a 
aprovar mesures contra la pandèmia
317-00244/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la valoració 
del fet que el Govern espanyol no desencalli el pla de rescat per a 
afrontar els efectes de la Covid-19
317-00245/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.
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Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre l’eficàcia, 
l’estabilitat i la unió del Govern en la gestió de la Covid-19 des de la 
darrera compareixença
317-00246/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Pregunta al Govern sobre els motius que han impedit facilitar l’accés 
a la informació sobre els expedients de concessió de subvencions o 
d’atribucions patrimonials a ens vinculats amb les Nacions Unides al 
període 2013-2020
320-02258/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
d’educació infantil i primària de Cambrils (Baix Camp)
314-08937/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 les preguntes parlamentàries 314-08937/12, 314-
08938/12, 314-08939/12, 314-08940/12, 314-08941/12, 314-08942/12, 314-08943/12 
i 314-08944/12, us informo del següent:

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

En la taula següent, s’ofereix el nombre total d’alumnat matriculat en els ense-
nyaments d’educació infantil de segon cicle i d’educació primària el curs 2020-2021, 
al municipi de Cambrils: 

Curs Matrícula Ordinària Matrícula NEE Matrícula Total

P3 297 6 303
P4 319 6 325

P5 344 15 359

1 318 16 334

2 309 29 338

3 326 35 361
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Curs Matrícula Ordinària Matrícula NEE Matrícula Total

4 340 32 372

5 321 48 369

6 346 45 391

Així mateix, la següent taula ofereix el nombre de grups dels centres educatius 
de Cambrils, desglossats per titularitat i per cursos: 

Curs 2020/2021 Municipi: Cambrils

Educació Infantil - 
2on Cicle Educació Primària

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è

Centres públics

Escola Marinada 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Escola Cambrils 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Escola Guillem Fortuny 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Escola Mas Clariana 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Escola La Bòbila 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Institut Escola Joan 
Ardèvol 2 1 2 1 2 2 2 2 2

Centres privats

Cardenal Vidal i Barraquer 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Educació Secundària 
Obligatòria Batxillerat

1r 2n 3r 4t 1r 2n

Centres públics

Institut Ramon  
Berenguer IV 3 4 4 4 2 2

Institut Cambrils 3 4 3 3 3 3

Institut La Mar de la Frau 3 3 3 3 2 2

Institut Escola Joan 
Ardèvol 2 0 0 0

Centres privats

Cardenal Vidal i Barraquer 3 3 3 3

L’Escola Marinada és un centre de màxima complexitat i l’Institut Escola Joan 
Ardèvol és un centre d’alta complexitat.

En el procés d’admissió d’alumnat per al curs 2020-2021 es van presentar un 
total de 34 sol·licituds de P3 a l’Escola Marinada. L’oferta final fixada ha permès 
aconseguir una distribució equilibrada de l’alumnat al municipi, i evitar així la se-
gregació escolar. L’oferta de grups a P3 del municipi de Cambrils per al curs escolar 
2020-2021 ha donat resposta a les necessitats d’escolarització inicial. Aquesta de-
cisió es va comunicar a la comunitat educativa de l’Escola Marinada a través d’un 
escrit el 27 de juliol.

D’acord amb l’article 44 de la Llei d’Educació, la programació de l’oferta educa-
tiva té per objecte establir, amb caràcter territorial, les necessitats d’escolarització 
que ha de satisfer el Servei d’Educació de Catalunya per garantir el dret de tothom a 
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l’educació en els termes establerts a l’article 21 de l’Estatut, harmonitzar-lo amb els 
drets individuals d’alumnes, pares, mares o tutors, i garantir la qualitat de l’educació 
i una adequada i equilibrada escolarització de l’alumnat amb necessitats específi-
ques de suport educatiu que propiciï la cohesió social.

Des del Departament d’Educació s’ha d’adequar l’oferta inicial a la realitat de-
mogràfica de cada municipi per tal de preservar aquesta cohesió social i evitar que 
sigui la demanda de plaça la que defineixi l’oferta final, com una resposta a la llei 
de l’oferta i la demanda.

Al municipi de Cambrils, de la mateixa manera que passa en tots els municipis 
de Catalunya, l’oferta s’ajusta a les necessitats d’escolarització d’aquests seguint els 
criteris anteriorment esmentats.

L’oferta final de grups de P3 al municipi de Cambrils, des del curs 2017-2018 fins 
al curs 2020-2021, ha estat la següent: 

Grups de P3 al municipi de Cambrils

Curs Any de naixement Alumnes Grups P3 Ràtio global municipi

2017/2018 2014 327 14 23,36

2018/2019 2015 354 15 23,60

2019/2020 2016 316 14 22,57

2020/2021 2017 294 14 21,00

2021/2022 2018 281*

* Estimació

El Departament d’Educació determina l’oferta educativa anual de tots els centres 
del Servei d’Educació de Catalunya, amb la participació dels ajuntaments i dels di-
ferents actors educatius del municipi.

Seguint una de les actuacions previstes en el Pacte contra la Segregació Escolar 
a Catalunya, l’oferta educativa es programa mantenint un equilibri entre la deman-
da potencial (infants empadronats en un municipi amb edat teòrica d’accés al Ser-
vei d’Educació de Catalunya), la demanda real (sol·licituds presentades en el procés 
d’admissió d’alumnat) i les places que ja estan en l’oferta per cada zona, sense gene-
rar una situació en què hi hagi un excés d’oferta de llocs escolars.

A Cambrils, de la mateixa manera que passa en molts municipis, s’evita que hi 
hagi un excés en l’oferta de llocs escolars de les escoles del municipi, per garantir 
una educació de qualitat i una escolarització de l’alumnat amb necessitats específi-
ques de suport educatiu adequada i equilibrada, que propiciï la cohesió social.

En el procés d’admissió d’alumnat pel curs 2020-2021 al municipi de Cambrils, a 
un total de 92,2% sol·licituds se’ls ha assignat el centre que havien escollit en prime-
ra opció, a un total de 3,8% sol·licituds se’ls ha assignat el centre que havien escollit 
en segona opció, i a un total d’1,4% sol·licituds se’ls ha assignat el centre que havien 
escollit en segona opció en 3a opció. Finalment, a un total de 2,8% sol·licituds se’ls 
ha adjudicat un centre d’ofici perquè tan sols havien escollit un centre en el formu-
lari de sol·licitud.

En l’actualitat, hi ha un total de 54 vacants de P3 al municipi. Analitzant-ho per 
zones ens trobem que hi ha un total de 26 vacants a la zona 1, un total de 10 va-
cants a la zona 2 i un total de 18 a la zona 3. Si s’hagués incrementat un grup de P3 
a l’Escola Marinada, s’hauria generat una situació d’excés en l’oferta, creant-se una 
situació de desequilibri en l’escolarització de l’alumnat amb necessitats específiques 
de suport educatiu, contravenint el que determina el Pacte contra la segregació es-
colar a Catalunya.

Per últim, des del Departament d’Educació, s’han respectat els principis generals 
establerts en el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment 
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d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, 
que són els següents:

– Tot l’alumnat en edat escolar té dret a un lloc escolar que li garanteixi l’ense-
nyament bàsic en condicions de gratuïtat.

– El Departament d’Educació garanteix l’exercici del dret a un lloc escolar en 
l’ensenyament bàsic, així com l’oferta de places suficients per atendre la demanda 
del segon cicle d’educació infantil mitjançant la programació general i l’oferta anual 
de llocs escolars en centres amb ensenyaments sufragats amb fons públics. L’exis-
tència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que hi treballin és un 
dels criteris generals de prioritat en l’admissió de l’alumnat per cursar ensenyaments 
sufragats amb fons públics, si en el centre educatiu el nombre de sol·licituds és supe-
rior al de llocs escolars disponibles.

La normativa vigent en matèria de preinscripció escolar atorga una prioritat molt 
elevada a les sol·licituds de les famílies que tenen germans escolaritzats en els cen-
tres. Aquest curs, les famílies d’un total de 19 infants de l’Escola Marinada s’han 
pogut acollir a aquest criteri de prioritat. Les 14 famílies a les que se’ls ha assignat 
un centre educatiu diferent a l’escollit en primera opció, rebran la mateixa educació 
de qualitat i amb distàncies relativament properes als seus domicilis.

Barcelona, 11 de novembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’educació infantil i primària de Cambrils (Baix Camp)
314-08938/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
d’educació d’alta o màxima complexitat de Cambrils (Baix Camp)
314-08939/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08937/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de 
l’atorgament d’una sola línia de P3 a l’Escola Marinada, de Cambrils 
(Baix Camp)
314-08940/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits 
per a atorgar les línies de P3 als centres educatius de Cambrils (Baix 
Camp)
314-08941/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
sol·licitades en la preinscripció escolar a l’Escola Marinada, de 
Cambrils (Baix Camp), per al curs 2020-2021
314-08942/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia 
presentada per l’AMPA de l’Escola Marinada, de Cambrils (Baix 
Camp), amb relació al fet que els alumnes que no tenen germans en 
cursos superiors no s’hi podran matricular
314-08943/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08937/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb la 
comunitat educativa de l’Escola Marinada, de Cambrils (Baix Camp), 
per a informar-la sobre els criteris per a no obrir-hi una línia
314-08944/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mètodes que 
utilitza per a monitoritzar la promoció de l’activitat física
314-08945/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 les preguntes parlamentàries 314-08945/12 a 314-
08958/12 us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria 
General de l’Esport i de l’Activitat Física.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi

Barcelona, 6 de novembre de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
Concepción Abellán Carretero, diputada del Crup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta una sèrie de preguntes relacionades sobre l’estadística de la 
pràctica esportiva i la gestió dels equipaments esportius.

En relació a les preguntes sol·licitades passem a contestar: 

314-08945 - Quins mètodes, apart de l’enquesta anual d’hàbits esportius, utilitza o 
planeja utilitzar el Govern per monitoritzar la promoció de l’activitat física?

Les eines utilitzades pel govern esportiu de la GC, mitjançant la SGEAF per tal 
monitoritzar la promoció de l’activitat física son el Pla de Govern, el Pla estadístic, i 
l’Observatori Català de l’Esport. El Pla de Govern és el pla estratègic de legislatura, 
que recull els objectius i les línies d’actuació més destacades que impulsarà el Govern, 
més enllà de la seva activitat ordinària. S’elabora a partir del programa de Govern 
presentat durant el debat d’investidura, i a més de ser un instrument de planificació, 
el Pla serveix per retre compte de l’actuació del Govern. La monitorització de la pro-
moció de l’activitat física i esportiva es fa en el compliment del Pla de Govern que va 
acompanyat dels indicadors pertinents.

També el Pla estadístic de Catalunya dóna resposta a un conjunt organitzat d’àm-
bits d’activitat estadística entre els que hi ha l’àmbit de l’Esport i de l’Activitat Fí-
sica. L’actuació estadística de l’esport s’executa mitjançant els programes anuals 
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d’actuació estadística, cada any la SGEAF proposa les actuacions estadístiques a 
realitzar. L’estadística de l’esport es una pràctica anual i periòdica, que esta basada 
en l’obtenció de les dades estadístiques bàsiques de l’esport a Catalunya a partir de 
l’explotació de les dades de caràcter administratiu disponibles a la mateixa Secreta-
ria General de l’Esport així com les facilitades per organismes col·laboradors com 
són els Consells esportius i les Federacions esportives, entre d’altres.

També dins d’aquest Pla estadístic, i en una altra actuació la Secretaria General 
de l’Esport i l’Activitat Física, mitjançant el Consell Català de l’Esport, encarrega 
la realització d’una enquesta poblacional de forma periòdica. Des de 1990 s’ha im-
pulsat 5 enquestes sobre la pràctica d’activitat física i esportiva a Catalunya, per a 
majors de 15 anys. El 1990, el 1999, el 2004, el 2009 i el 2019. I el 2015 vàrem im-
pulsar la primera enquesta per a una població d’entre els 6 i els 16 anys, feta en el 
marc escolar, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament. D’aquesta ma-
nera s’ha pogut anar observant a través dels anys quina és l’evolució de la pràctica 
esportiva del nostre país, i s’han pogut anar comprovant i modelant els resultats de 
les diverses polítiques públiques en l’esport que el Govern de la Generalitat ha anat 
implementant al llarg de les diferents legislatures

Des del Consell Català de l’Esport posem a l’abast de la ciutadania, totes les da-
des de la darrera enquesta sobre la pràctica d’activitat física i d’esport feta a la po-
blació catalana a partir dels 16 anys d’edat, que va ser portada a terme l’any 2019, i 
ens dóna la fotografia de quina era la pràctica fisicoesportiva just abans d’iniciar la 
pandèmia del covid19.

I l’ultima forma de monitoritzar la practica d’AF i Esportiva es mitjançant l’Ob-
servatori Català de l’Esport, un servei creat per iniciativa de la Secretaria General 
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya l’any 2006 i desenvolupat per l’Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) amb la col·laboració d’altres ins-
titucions vinculades a l’esport a Catalunya. Que ofereix a les persones i als agents 
socials públics i privats que intervenen en l’àmbit de l’esport a Catalunya per tal 
d’oferir dades de caire multidisciplinar que permetin fer un seguiment acurat de 
l’evolució del fenomen esportiu a Catalunya.

314-08946 - De quina manera el Govern reuneix o coordina la informació dels di-
ferents sectors (esportiu, salut, educació etc.)per monitoritzar la promoció de l’activitat 
físic.

La SGEAF signa acords de col·laboració amb els departaments pertinents, per 
exemple el 16 de maig de 2018 el Departament d’Educació i el Consell Català de 
l’Esport van signar un Acord marc de col·laboració amb la finalitat de portar a terme 
els programes d’esport escolar a Catalunya de forma conjunta, cada Departament 
col·labora amb el disseny i la temporalitat dels programes i el CCE fa una memòria 
de participació de cada programa de forma anual.

314-08947 - Quin es el nivell d’accés de les administracions a la informació de les 
entitats gestores privades sobre utilització de les instal·lacions publiques o privades com 
ara, abonats, no abonats, freqüència, temps, mitjà de transport per accedir, edat, etc.

L’administració de la SGEAF mitjançant el Servei d’Equipaments Esportius del 
Consell Català de l’Esport gestiona el Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya 
(CEEC) que inclou totes les instal·lacions esportives d’ús col·lectiu situades a Cata-
lunya que tinguin un caire permanent, ja siguin públiques o privades. Actualment hi 
ha censades unes 20.000 instal·lacions esportives arreu de Catalunya. L’actualització 
de les dades del CEEC té un caràcter permanent, per tant, qualsevol ajuntament o 
entitat amb instal·lacions pot proposar al CCE les altes i la modificació de les dades.

També tenim relació directa amb les entitats generalistes que engloben aquest 
tipus d’entitat, ADECAF com la Patronal del Sector del Fitness a Catalunya que 
agrupa a professionals, representants i empresaris del mon del esport en general i 
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de centres de Fitness, Gimnasos i Clubs esportius en particular i GESTIONA com 
l’Associació Catalana d’entitats de gestió d’instal·lacions esportives publiques.

314-08948 - Quin es la despesa anual en manteniment de les instal·lacions esporti-
ves de propietat pública, siguin de gestió privada o directa?

Les despeses de manteniment de les instal·lacions esportives depenen del tipus 
d’instal·lació esportiva, no es mateix les despeses de manteniment d’una piscina co-
berta que les despeses de manteniment d’una sala esportiva.

La gestió del manteniment d’una instal·lació esportiva es divideix en dos grans 
blocs per una banda aquells que son objecte d’una conservació programada de caire 
preventiu i per una altra aquelles que impliquen treballs que no son programables 
de caire correctiu.

Totes les tasques de manteniment d’un equipament esportiu, així com els mitjans 
humans i materials necessaris per dur-lo a terme i la previsió dels consums s’han de 
contemplar en el projecte de gestió.

314-08949 - Quin es valor de l’immobilitzat que les administracions públiques 
aporten als servei públic de l’esport?

El valor es molt gran si tenim en compte que el 53% de les instal·lacions i el 57% 
dels espais censats a Catalunya són de titularitat pública. Les corporacions locals 
tenen en propietat el 90% d’aquestes instal·lacions públiques, mentre que la resta són 
un 8% de la Generalitat. Entre les instal·lacions titularitat de la GC trobem les que 
donen servei a esportistes d’alt nivell, com són el CAR de Sant Cugat, Canal Olím-
pic de Catalunya, i el Centre de Tecnificació Esportiva Joaquim Blume. Les ins-
tal·lacions municipals presenten una distribució força homogènia pel territori, ja que 
arriben gairebé a tots els municipis. Són instal·lacions que donen serveis als clubs 
esportius i a la ciutadania.

314-08950 - Quantes instal·lacions esportives públiques disposen de cartes de servei?
Les cartes de serveis com a documents que permeten informar públicament la 

ciutadania sobre els serveis que ofereixen i els compromisos de qualitat que adqui-
reixen a l’hora de prestar aquests serveis. Tenen com a finalitats: 

– Facilitar a la ciutadania l’exercici efectiu dels seus drets.
– Promoure la millora contínua de la qualitat.
La gran majoria de les instal·lacions esportives disposen d’un pàgina web on es 

pots trobar tota la informació relativa a la instal·lació esportiva.

314-08951 - En quins casos s’estableixen indicadors i fites?
El projecte de gestió de la instal·lació es l’eina de planificació que ha d’establir les 

bases de la futura gestió de l’equipament. La gestió funcional, la gestió de les activi-
tats, la gestió del manteniment i l’estudi econòmic financer son els elements que han 
de determinar les fites ha aconseguir. Els indicadors han de servir per avaluar l’asso-
liment de les fites marcades. 314_08952 - Quin nombre de personal i quina formació 
dediquen les administracions i, especialment les corporacions locals, al seguiment i 
control de la gestió (esportiva i tècnica) de les instal·lacions esportives públiques en 
els termes que estableix el ROAS (Article 35)?

No disposem d’aquesta dada, s’ha de demanar a les corporacions locals.
Tot i que podem dir que el manteniment d’una instal·lació es un aspecte impor-

tant i que s’ha de planificar al projecte de gestió de la instal·lació. Majoritàriament 
els ajuntaments destinen part del seu pressupost a organitzar el manteniment de les 
instal·lacions esportives municipals que son propietat seva, ja sigui de forma directa 
amb els seu operaris o mitjançant empreses externalitzades.

Respecte al personal és necessari apostar per una major professionalització dels 
perfils de manteniment. El gestor de manteniment i energètic amb un perfil tècnic 
(enginyer, aparellador, arquitecte) és imprescindible i els mantenidors han de tenir 
una formació professional en instal·lacions tècniques.
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314-08953 - Quantes instal·lacions disposen de mecanismes de participació de 
l’usuari en la gestió?

No en tenim coneixement.

314-08954 - Quins són els sistemes de gestió de queixes i suggeriments i en quins 
municipis s’apliquen?

El sistema de gestió de queixes a aplicar, s’inicia en primer lloc a l’establiment 
o a l’empresa.

S’han de demanar els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia en el mateix 
establiment, per tal de deixar-hi constància escrita.

Els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia formen part d’un joc de tres exemplars: 
un original per a la persona denunciant/reclamant, una còpia per a l’organisme habilitat, i 
una còpia per a l’establiment. Les instruccions estan redactades en català, castellà i anglès. 
La persona consumidora o usuària ha d’emplenar el full en el mateix establiment. 
Com a mínim, ha d’indicar les dades següents: 

1. Les dades de la persona que formula la reclamació/queixa.
2. Les dades identificatives de l’establiment.
3. Cal fer una exposició clara i concisa dels fets que motiven la reclamació o de-

núncia, i el lloc i hora dels fets.
4. Cal que signin el full tant la persona que realitza la reclamació com la persona 

de l’establiment que rep aquest full.
5. No és necessari que la persona consumidora o usuària indiqui, en aquest mo-

ment, la documentació que adjuntarà a la denúncia, si escau.
6. L’establiment o la persona prestadora de serveis pot fer al·legacions en el ma-

teix full i, en aquest cas, cal que signi el formulari en l’espai reservat per fer-ho.
En el cas que l’establiment no disposi de fulls oficials, no els vulgui lliurar o no 

sigui possible que el ciutadà/ana s’adreci, es pot emplenar aquest model i fer-lo arri-
bar a l’establiment.

Totes les persones físiques i jurídiques que comercialitzin béns o prestin serveis 
directament a les persones consumidores o usuàries, en l’àmbit territorial de Cata-
lunya, han de disposar de fulls oficials de reclamació, per facilitar que les persones 
consumidores i usuàries, que ho sol·licitin, puguin formular per escrit una reclama-
ció en el mateix establiment i, així, deixar constància d’aquest fet i també possibi-
litar un acord o una solució del conflicte. Els establiments han de tenir un cartell 
visible que informi que tenen aquests fulls a disposició del client.

A la pagina web de la GC https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Quei-
xa-reclamacio-i-denuncia-de-consum es pot visualitzar aquest tràmit.

314-08955 - Com fomenten les administracions públiques la participació organit-
zada de l’usuari?

L’Administració publica de la GC fomenta la pràctica d’activitat física i esportiva 
mitjançant la SGEAF. Amb caràcter general la promoció de l’esport i de la practica 
d’activitat física entre la població es realitza recolzant a les entitats esportives que 
formen part del sistema esportiu. L’activitat física i esportiva en edat escolar, l’es-
port federat i l’esport universitari, i l’activitat física per la resta de la població son 
els principals àmbits d’actuació de les polítiques esportives de la GC. Les convoca-
tòries de subvencions destinades als organitzadors d’aquestes activitats son una de 
les fonts de finançament del sistema esportiu.

314-08956 - Quantes instal·lacions públiques son gestionades per empreses i quan-
tes per associacions o clubs?

Gestiona és l’Associació Catalana d’entitats de gestió d’instal·lacions esportives 
publiques, està formada per 36 entitats, aquestes entitats gestionen 67 centres espor-
tius municipals amb concessió administrativa.

http://aplicacio.consum.gencat.cat/doc/doc_62342195_1.pdf
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Queixa-reclamacio-i-denuncia-de-consum
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Queixa-reclamacio-i-denuncia-de-consum
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314-08957 - Quants abonats estan en l’àmbit gestionat per les empreses privades?
El 47% del total de les instal·lacions esportives de Catalunya son de titularitat 

privada (clubs, instal·lacions residencials i turístiques i instal·lacions privades edu-
catives). No tenim comptabilitzat el nombre d’abonats gestionats per aquestes em-
preses.

314-08958 - Com fomenten les administracions els col·lectius per a la gestió no lu-
crativa?

La base del sistema esportiu català és la xarxa d’associacions esportives. El Re-
gistre Oficial d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport té inscrites 
18.000 entitats esportives arreu del territori. Principalment clubs esportius (entre els 
quals hi ha clubs esportius professionals amb molt pes específic en el nostre país 
FCB, RCDE...); 73 federacions esportives que apleguen 600.000 esportistes fede-
rats; 46 Consells Esportius que apleguen 450.000 escolars; AMPES; Associacions 
esportives, etcètera

Tot aquest moviment esportiu i social, és considera un dels trets fonamentals i 
diferencials del nostre esport i també un dels nostres principals actius.

Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre 
que tenen com a objectiu el foment i desenvolupament de la pràctica esportiva, són 
un element «viu» que evoluciona i s’adapta en cada moment. Es per això que una de 
les nostres prioritats és facilitar el funcionament d’aquestes organitzacions esporti-
ves i garantir-ne la qualitat, hi ho fem amb modificacions com la que avui es presen-
ta, ajudant a les entitats esportives a reforçar la seva capacitat de gestió.

Com ha motor del nostre esport les entitats necessiten que se’ls doti de les eines 
i recursos necessaris perquè continuïn sent el pilar al voltant del qual gira el progrés 
de la pràctica esportiva al país.

Des de la SGEAF hem facilitat la liquiditat de les entitats esportives inscrites en 
el Registre d’Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la Covid-19, 
les actuacions fetes fins al moment per part del Govern mitjançant la SGEAF en 
aquest sentit, han estat les de garantir i ampliar les dotacions de les convocatòries 
de subvencions adreçades al sector esportiu: 

– Resolent la convocatòria iniciada destinada a clubs esportius participants a la 
màxima categoria estatal femenina, i a lligues europees amb els equips absoluts, 
dotada amb 750.000 €.

– Resolent la convocatòria plurianual per als programes dels consells esportius 
corresponents al curs 2019-20, amb una dotació de 5 ML€. (4,7  M€ any 2019)

– Resolent la convocatòria plurianual per activitats de les federacions esportives 
de la temporada 2019-20, amb una dotació de 9,5 ML€. (8,75 M€ 2019)

– Resolent les subvencions nominatives, aprovades amb la llei de pressupostos 
del Parlament, i previstes en el Pla Estratègic de Subvencions del Departament de la 
Presidència 2019-21. Totes aquestes ajudes directes, contindran una part destinada a 
cobrir despesa derivada del covid19.

– Resolent la convocatòria per a activitats amb un impacte significatiu esportiu, 
i afectacions per la  Covid-19, amb 3,5 ML€, incrementant en 2,5 ML€ la dotació 
inicial pressupostada. (1 M€ l’any 2019).

– Fen efectiu pagaments per import 1.870.000,00 euros, dels 20% de convocatò-
ries d’anys anteriors de diferents programes.

– Publicant la convocatòria de d’ajuts en forma de garantia d’operacions de 
préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la  
Covid-19.
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– Proposant una nova convocatòria de subvencions de 20 M€ per fer front a les 
necessitats de liquiditat derivades de la  Covid-19

Barcelona, 6 de novembre de 2020
Gerard. M. Figueras i Albà, secretari General

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de la 
informació dels diferents sectors per a monitoritzar la promoció de 
l’activitat física
314-08946/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08945/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’accés de 
les administracions a la informació de les entitats gestores privades 
sobre la utilització de les instal·lacions esportives
314-08947/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08945/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa anual en 
manteniment de les instal·lacions esportives de propietat pública
314-08948/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08945/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor de 
l’immobilitzat que les administracions públiques aporten als serveis 
públics d’esports
314-08949/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08945/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’instal·lacions esportives públiques que tenen cartes de servei
314-08950/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08945/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos en què 
s’estableixen indicadors i fites amb relació a les instal·lacions 
esportives
314-08951/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08945/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de les 
administracions que es dedica al seguiment i control de la gestió de 
les instal·lacions esportives públiques
314-08952/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08945/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’instal·lacions esportives que tenen mecanismes perquè els usuaris 
participin en llur gestió
314-08953/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08945/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de gestió 
de queixes i suggeriments als equipaments esportius
314-08954/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08945/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment que les 
administracions públiques fan de la participació organitzada de 
l’usuari d’instal·lacions esportives
314-08955/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08945/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’instal·lacions públiques gestionades per empreses i per 
associacions o clubs
314-08956/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08945/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’abonats 
als equipaments gestionats per empreses privades
314-08957/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08945/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment que les 
administracions públiques fan dels col·lectius per a la gestió no 
lucrativa d’instal·lacions esportives
314-08958/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08945/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places per a alumnes amb necessitats educatives especials que es 
reservaran per al curs 2020-2021
314-08982/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per donar 

resposta a les preguntes parlamentàries 314-08982/12 i 314-08983/12, us informo 
del següent:

Atès que les preguntes indicades fan referència a un mateix assumpte i, per con-
següent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament consta-
table, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de 
proporcionar una major cohesió a la informació.

Annex, us trameto, la relació de places per alumnat amb necessitats educatives 
especials de l’oferta dels cursos 2019-2020 i 2020-2021, desglossades per municipi, 
ensenyament i titularitat.

Barcelona, 9 de novembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de 
places per a alumnes amb necessitats educatives especials previstes 
per al curs 2020-2021
314-08983/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08982/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses 
de manteniment de la carretera B-143 al pas per Palau-solità i 
Plegamans
314-09112/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 314-09112/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb l’article 5 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de carreteres, la carretera B-143 és una carretera con-
vencional de calçada única que pertany a la xarxa local i que consta de dos carrils, 
un per cada sentit de circulació, amb vorals en ambdós costats.

El tram de travessera urbana disposa també de carrils centrals de gir i de zones 
d’aparcament en ambdós costats. Fins l’efectivitat de la recent cessió de titularitat 
a l’Ajuntament de Palau Solità i Plegamans, l’explotació d’aquest tram de carretera 
es realitzava en règim de gestió directa a càrrec del Servei Territorial de Carreteres 
de Barcelona i la conservació es realitzava en l’àmbit de les carreteres adscrites al 
sector del Centre de Conservació d’Argentona.

En concret, pel que respecta a la informació sol·licitada, el cost de manteniment 
que ha suposat aquesta carretera en el període gener 2017 - agost 2020 ha estat el 
següent:

Per tant, podem afirmar que el cost estimat pel manteniment d’obra civil su-
posa una mitja anual d’uns 15.600,00 € (amb baixa de contracte més IVA), on les 
operacions principals corresponen a campanyes de segues, estassada de vegeta-
ció pertorbadora, neteja de calçades, neteja de vorals revestits i no revestits, neteja 
d’embornals, arquetes i pous, reparacions puntuals al ferm, reparació i reposició de 
senyalització vertical i sistemes de contenció i vigilància i atenció a urgències, en-
tre d’altres.

En relació amb les instal·lacions elèctriques cal destacar que el subministrament 
elèctric dels semàfors corresponents als QC-113 i QC-114 és de titularitat municipal.

Per altra banda, el subministrament elèctric dels semàfors corresponents al 
 QC-112 és titularitat de la Generalitat de Catalunya. El manteniment de les tres ins-
tal·lacions es realitza dins del contracte vigent de conservació d’instal·lacions elèc-
triques i semafòriques adscrit a la Secció de Conservació del Servei Territorial de 
Carreteres de Barcelona.

El cost per al manteniment anual de les instal·lacions semafòriques correspon a un 
import de 8.400,00 € (amb baixa més IVA) amb un consum mig de 2.000,00 € / any.
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El manteniment de les marques viàries té una freqüència bianual. En cada 
campanya es repinta la carretera en la seva totalitat. Aquesta operació suposa uns 
18.000,00 € (amb baixa més IVA) per campanya.

Finalment, amb motiu de la cessió de la carretera a l’Ajuntament de Palau-soli-
tà i Plegamans, aquest any 2020 s’ha executat una campanya d’aglomerat i segellat 
d’esquerdes en tot el tram que ha suposat un import de 247.000,00 € (amb baixa 
més IVA).

Barcelona, 9 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques de 
seguretat dels centres penitenciaris gestionats per la Generalitat
314-10096/12

Proponent: Lorena Roldán Suárez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 314-10096/12 us in-
formo del següent:

La Instrucció 2/2010 reguladora dels objectes autoritzats i prohibits per a les 
persones internes als centres penitenciaris de Catalunya de la Direcció General de 
Recursos i Règim Penitenciari de la Generalitat de Catalunya determina que són 
objectes prohibits aquells que atemptin contra la seguretat, la salut de les persones i 
l’ordenada o correcta convivència dels centres, destacant-ne, entre d’altres, les armes 
de foc i armes tallants o punxants.

S’ha de tenir en compte, però, que la pròpia activitat i funcionament del centre 
penitenciari, provoca que objectes aparentment anodins a nivell de seguretat, conve-
nientment manipulats, esdevinguin objectes potencialment perillosos. També hi ha 
espais on s’utilitzen eines sobre les quals s’exerceix un especial control i supervisió, 
com poden ser les cuines, tallers productius, gimnasos, etc.

Per aquest motiu, els funcionaris de servei interior duen a terme els controls, es-
corcolls i supervisions reglamentàriament establerts i consistents en:

1. Escorcolls electrònics a través de raquetes i d’arcs detectors de metall a totes 
les persones internes quan finalitzen el seu torn de treball o cada vegada que surten 
dels tallers o dels tallers ocupacionals.

2. Recomptes i revisions de les eines inventariades a cada taller al final de cada 
torn.

3. Recomptes del material que s’està fabricant o manipulant.
4. Escorcolls personals davant la sospita que es puguin tenir amagats objectes 

perillosos.

D’altra banda, hi ha múltiples vies mitjançant les quals determinats objectes po-
den ser introduïts als centres des de l’exterior (llançaments al perímetre, reingressos 
de permisos, comunicacions, paqueteria, etc.). Per prevenir l’entrada d’objectes pe-
rillosos des de l’exterior, es compleix allò establert a les regulacions legals següents:

1. L’article 69 del Reglament Penitenciari 190/ 1996 de 9 de febrer determina 
que s’han d’escorcollar i controlar les persones que tinguin accés a l’interior dels 
establiments.
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2. La Circular 2/2008 sobre els sistemes de control del personal autoritzat a ac-
cedir als establiments penitenciaris de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Reha-
bilitació i Justícia Juvenil estableix les següents mesures preventives:

2.1. S’han de sotmetre al control dels detectors de metalls a:
– Interns que provinguin de l’exterior.
– Visites que rebin els interns a l’interior del centre.
– Advocats i procuradors en l’exercici de les seves funcions.
– Personal col·laborador i el voluntariat.
– Treballadors d’empreses alienes que desenvolupin les seves tasques a l’interior 

del centre.
– Totes aquelles persones que, amb la corresponent autorització, tinguin accés a 

l’interior.
2.2. No poden introduir bosses, maletes, caixes paquets i altres receptacles de 

pertinences, tret que sigui necessari en relació amb la naturalesa de la seva visita.
3. En els casos autoritzats per la direcció del centre i per motius justificats d’en-

trada de pertinences, aquestes s’hauran d’escorcollar amb mitjans electrònics (es-
càners) o mitjançant la inspecció directa.

4. El mateix article 69 del Reglament Penitenciari estableix que s’han d’escor-
collar i controlar els vehicles que entrin o surtin de l’establiment. En aquest sentit, 
tots els vehicles que accedeixen a l’interior dels centres son revisats pel personal de 
vigilància a través de controls de les persones, inspeccions visuals de l’interior del 
vehicle i de la càrrega, i mitjançant escàners i miralls d’inspecció de baixos.

5. L’article 69 del Reglament Penitenciari 190/ 1996, de 9 de febrer, determi-
na que s’han d’escorcollar i controlar les persones autoritzades a comunicar amb 
les persones internes. Abans de passar als locutoris de comunicacions orals i a les 
sales de comunicacions íntimes i familiars els comunicants han de passar per l’arc 
detector de metalls i/o detectors manuals, i han de passar per l’escàner els objectes 
autoritzats a entrar.

6. L’article 69 del Reglament Penitenciari determina que s’han d’escorcollar i 
controlar els paquets i encàrrecs que rebin o trametin els interns. A part de l’escor-
coll manual, les paqueteries dels centres penitenciaris disposen d’escàners i detec-
tors de metall manuals.

7. La correspondència que arriba als centres penitenciaris s’obre davant del des-
tinatari abans de ser lliurada. Un cop descartat que contingui objectes prohibits, 
s’entrega a la persona interna.

8. L’article 23 de la Llei Orgànica General Penitenciària 1/1979, del 26 de setem-
bre, disposa que els registres i escorcolls personals, a les pertinences dels interns i 
els locals que ocupen, s’efectuaran amb les garanties i periodicitat que reglamentà-
riament es determinin, i dins del respecte a la dignitat de la persona. En compliment 
de l’article 68.1 del Reglament Penitenciari, els mòduls residencials disposen de de-
tectors manuals de metalls i d’arcs detectors de metall per dur a terme escorcolls 
personals, de la roba i els efectes dels interns, finestres, terres, parets i sostres de les 
cel·les, i també dels locals i dependències d’ús comú.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
pel Departament de Justícia per a dotar de personal els centres 
penitenciaris gestionats per la Generalitat
314-10097/12

Proponent: Lorena Roldán Suárez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 314-10097/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia ja ha procedit a la necessària dotació de personal per 
als centres penitenciaris gestionats per la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 7 de novembre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors que hi havia al Centre Penitenciari Brians 2 el 13 
d’octubre de 2020
314-10098/12

Proponent: Lorena Roldán Suárez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 314-10098/12 us in-
formo del següent:

El dia 13 d’octubre a la tarda i al vespre, estaven treballant al Centre Penitenciari 
Brians 2 els 114 tècnics especialistes que conformen el torn de tarda.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
que hi havia al pati del mòdul 3 del Centre Penitenciari Brians 2 el 13 
d’octubre de 2020
314-10099/12

Proponent: Lorena Roldán Suárez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 314-10099/12 us in-
formo del següent:
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El dia 13 d’octubre de 2020, hi havia 95 interns al mòdul 3. No podem determi-
nar amb exactitud quants d’ells es trobaven al pati del mòdul, en aquell moment, atès 
que alguns eren a la sala de dia, d’altres al telèfon i d’altres preparant el menjador.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’agressions a funcionaris dels centres penitenciaris gestionats per 
la Generalitat registrades en el període 2018-2020
314-10100/12

Proponent: Lorena Roldán Suárez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 314-10100/12 us in-
formo del següent:

Les agressions lleus i greus patides pels funcionaris dels centres penitenciaris de 
Catalunya, des de 2018, són les següents: 

Agressions lleus 2018 2019
2020 (fins el mes 

d’agost)

CP Brians 1 30 71 57

CP Brians 2 28 21 21

CP Quatre Camis 23 24 13

CP Lledoners 4 4 2

CP Joves 19 12 12

CP Ponent 4 5 4

CP Puig de les Basses 19 27 14

CP Dones 1 4 2

CP Mas Enric 13 15 6

Agressions greus 2018 2019
2020 (fins el mes 

d’agost)

CP Brians 1 8 7 5
CP Brians 2 4 2 4

CP Quatre Camins 12 8 1

CP Lledoners 2 0 0

CP Joves 1 0 1

CP Ponent 3 6 1

CP Puig de les Basses 4 8 3

CP Dones 0 0 0

CP Mas Enric 1 5 3

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la mort 
d’un intern del Centre Penitenciari Brians 2 a la seva cel·la el 13 
d’octubre de 2020
314-10101/12

Proponent: Lorena Roldán Suárez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 314-10101/12 us in-
formo del següent:

Malgrat que sembla que l’intern va morir per mort natural, no podem confirmar 
la causa de la mort, atès que el jutjat encara no ens ha tramès informe del resultat 
d’autòpsia.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
funcionaris del Centre Penitenciari Brians 2 que vigilaven el pati del 
mòdul 3 el 13 d’octubre de 2020
314-10102/12

Proponent: Lorena Roldán Suárez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 314-10102/12 us infor-
mo que en el moment dels fets, hi havia dos funcionaris al pati del mòdul 3.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’edat dels 
funcionaris dels centres penitenciaris gestionats per la Generalitat
314-10103/12

Proponent: Lorena Roldán Suárez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 314-10103/12 us in-
formo del següent: 

Centre de treball Mitjana edat

Serveis Socials Àmbit Penal a Bcn-CP Lledoners 37

Serveis Socials Àmbit Penal a Girona-CP Puig Basses 40
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Centre de treball Mitjana edat

Serveis Socials Àmbit Penal a Bcn - CP Joves 42

Serveis Socials Àmbit Penal a Bcn-CP Brians 1 45

Serveis Socials Àmbit Penal a Bcn-CP Brians 2 45

Serveis Socials Àmbit Penal a Tarragona-CP Mas Enric 45

CP Lledoners 46

CP Puig de les Basses 46

CP Brians 2 47

Serveis Socials Àmbit Penal a Bcn-CP Quatre Camins 47

CP Mas d’Enric 48

CP Brians 1 49

CP Quatre Camins 49

CP de Joves 51

CP Ponent 53

Serveis Socials en l’Àmbit Penal a Lleida 53

Pavello Hospitalari Penitenciari de Terrassa 54

CP de Dones a Barcelona 55

CP Obert de Girona 55

CP Obert de Lleida 55

CP Obert 2 de Barcelona 56

CP Obert de Tarragona 56

Serveis Socials en l’Àmbit Penal a Barcelona 56

Serveis Socials en l’Àmbit Penal a Girona 57

Serveis Socials en l’Àmbit Penal a Tarragona 57

Mitjana Edat Centres Penitenciaris 49

Criteris d’extracció:

Data d’extracció: 04.11.2020

Tipus de personal: personal adscrit a centres penitenciaris i serveis socials de l’àmbit penal actiu a data 
04.11.2020, ocupant llocs de treball de la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari (no inclou personal 
substitut, ni de reforç).

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses del sector de l’ensenyament no reglat registrades dins la 
classificació nacional d’activitats econòmiques que han tancat arran 
de la pandèmia de la Covid-19
314-10455/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 314-10455/12 us in-
formo del següent:

En la pregunta es demana per «les empreses registrades sota l’epígraf (CNAE) 
d’educació no reglada». Cal tenir en compte, però, que amb la classificació d’activi-
tats econòmiques vigent no existeix aquest epígraf. Així, s’ha pres com a referència 
el codi 855 Altres activitats d’educació de la CCAE-2009 (ca) Classificació catalana 
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d’activitats econòmiques, segons la classificació estadística de l’Idescat, ja que és la 
classificació més aproximada que s’ha trobat a «ensenyament no reglat». L’Observato-
ri del Treball i Model Productiu ha facilitat les dades per respondre aquesta pregunta.

Per evitar problemes d’estacionalitat (ja que podria ser que hi haguessin com-
portaments diferents als mesos de març i de setembre...) s’ha considerat més adient 
comparar setembre de 2020 i de 2019.

Així, en aquest període, s’han donat de baixa 720 empreses. En paral·lel, se n’han 
donat d’alta 475 i el saldo és un descens de 245 empreses. Per contra, 3.781 s’han 
mantingut actives entre ambdós períodes. Quant a l’afiliació, el sector ha perdut, en 
saldo final, 2.022 afiliacions, tal i com es pot veure en la taula següent: 

  sep-19 sep-20 Var absoluta

Total empreses 4.501 4.256 -245
Total persones afiliades a la Seguretat Social 44.049 42.027 -2.022

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de dades de la TGSS

Total empreses que estan al set-19 i no al set-20: 720 baixa d’empreses
Total empreses que estan al set-20 i no al set-1: 475 alta d’empreses
Total empreses que estan als dos períodes: 3.781 permanència d’empreses

Barcelona, 9 de novembre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts als 
treballadors autònoms
310-00418/12

ANUNCI: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 86231 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els ajuts als treballadors autònoms.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita 
contra la violència masclista
310-00419/12

ANUNCI: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 86244 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la lluita contra la violència 

masclista?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
i actuacions relatives als treballadors autònoms
310-00420/12

ANUNCI: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 86245 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb els treballadors autònoms?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç 
dels dos mesos de curs escolar
310-00421/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 86247 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el balanç de 2 mesos de l’inici del curs escolar.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
marítima
310-00422/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 86248 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’estratègia marítima de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
previsions, l’evolució i la prospectiva amb relació a la pandèmia de 
la Covid-19 en el món de la cultura
310-00423/12

ANUNCI: GEMMA GEIS I CARRERAS, DEL GP JXCAT

Reg. 86249 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre les previsions, evolució i prospectiva 

de la pandèmia de la Covid-19 en el món de la cultura?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
previsions, l’evolució i la prospectiva amb relació a la pandèmia de 
la Covid-19 en el món de l’empresa
310-00424/12

ANUNCI: GEMMA GEIS I CARRERAS, DEL GP JXCAT

Reg. 86251 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre les previsions, evolució i prospectiva 

de la pandèmia de la Covid-19 en el món de l’empresa?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
previsions, l’evolució i la prospectiva amb relació a la pandèmia de 
la Covid-19 en el món de l’esport
310-00425/12

ANUNCI: GEMMA GEIS I CARRERAS, DEL GP JXCAT

Reg. 86252 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern sobre les previsions, evolució i prospectiva 
de la pandèmia de la Covid-19 en el món de l’esport?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de les empreses arran de les restriccions i les prohibicions en 
determinades activitats econòmiques
310-00426/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 86268 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació actual de les empreses a Catalunya arran de les restriccions 

 i prohibicions del Govern a determinades activitats econòmiques.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llengües 
en el sistema educatiu
310-00427/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 86269 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les llengües en el sistema educatiu català.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació 
de la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la 
seguretat ciutadana
310-00428/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 86272 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’aplicació de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la 

seguretat ciutadana per part del govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
317-00242/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 85833 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

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

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del 
Parlament i de conformitat a l’article 6.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de 
la presidència de la Generalitat i del Govern i al Decret 114/2020, de 30 de setem-
bre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya, formula la pregunta 
següent al substitut del president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el vicepresident del Govern, substitut del president de la Generalitat, 

de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
317-00243/12

ANUNCI: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 86019 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163.1 i 164 del Reglament 
del Parlament, formula la pregunta següent al Vicepresident i conseller d’Economia 
i Hisenda, en qui el decret 114/2020 delega les funcions de President i anomena Vi-
cepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller 
d’Economia i Hisenda, persona que de conformitat amb allò previst amb els articles 
6 i 7 de la Llei 13/2008 substitueix interinament el president cessat, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el seu capteniment en relació amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
317-00244/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 86232 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president substitut en funcions sobre l’actual situació po-

lítica?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Fascicle segon
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Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
317-00245/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 86246 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

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

el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, i d’acord amb el Decret 
114/2020 de 30 de setembre, formula la pregunta següent al vicepresident de la Ge-
neralitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

ments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
317-00246/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 86270 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2020

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

amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregun-
ta següent al vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda, com 
a substitut del president de la Generalitat en virtut del Decret 114/2020, de 30 de 
setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al Govern sobre els motius que han impedit facilitar l’accés 
a la informació sobre els expedients de concessió de subvencions o 
d’atribucions patrimonials a ens vinculats amb les Nacions Unides al 
període 2013-2020
320-02258/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 85524

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’externalització de 
la preparació i la correcció del test psicotècnic de personalitat en les 
proves per a accedir a l’escala bàsica dels bombers
314-12328/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 85702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En relación al acceso a la categoría de bombero/a escala básica (81/19.2), en la 
prueba de conocimientos y test psicotécnicos, interesa saber a este diputado y a su 
grupo parlamentario: 

– ¿Cuál es el motivo por el que se ha externalizado la preparación y corrección 
de la prueba de test psicotécnico de personalidad de las referidas pruebas de acceso?

– ¿A qué empresa se ha externalizado este servicio?
– ¿Es habitual externalizar la preparación y corrección de este tipo de pruebas?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
proves d’accés a l’escala bàsica dels bombers en què s’ha fet el test 
psicotècnic de personalitat
314-12329/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 85703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En relación al acceso a la categoría de bombero/a escala básica (81/19.2), en la 
prueba de conocimientos y test psicotécnicos, interesa saber a este diputado y a su 
grupo parlamentario: 

– ¿En cuántas pruebas de acceso a la categoría de bombero/a escala básica se ha 
llevado a cabo la prueba del test psicotécnico de personalidad?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els barems i els 
criteris per a fer les proves d’accés a l’escala bàsica dels bombers i 
per a incorporar-hi els tests psicotècnics de personalitat
314-12330/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 85704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En relación al acceso a la categoría de bombero/a escala básica (81/19.2), en la 
prueba de conocimientos y test psicotécnicos, interesa saber a este diputado y a su 
grupo parlamentario: 

– ¿Cuáles han sido los baremos y criterios a la hora de realizar las pruebas de 
acceso referidas e incorporar los test psicotécnicos de personalidad?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
s’ha introduït un test psicotècnic de personalitat en les proves 
d’accés a l’escala bàsica dels bombers
314-12331/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 20 de setembre de 2020 es va celebrar a Barcelona la primera prova per 
a l’accés a la categoria de bomber a l’escala bàsica. Aquest any, la prova comptava, 
per primera vegada en una oposició de bombers a escala bàsica de la Generalitat de 
Catalunya, amb un test psicotècnic de personalitat que avalua patologies clíniques 
enfocades al neuroticisme.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu s’ha introduït aquesta prova per a l’accés a la categoria de bom-

ber a l’escala bàsica de la Generalitat?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
relativa als criteris de correcció del test psicotècnic de personalitat 
oferta als aspirants a l’escala bàsica dels bombers
314-12332/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 20 de setembre de 2020 es va celebrar a Barcelona la primera prova per 
a l’accés a la categoria de bomber a l’escala bàsica. Aquest any, la prova comptava, 
per primera vegada en una oposició de bombers a escala bàsica de la Generalitat de 
Catalunya, amb un test psicotècnic de personalitat que avalua patologies clíniques 
enfocades al neuroticisme.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina informació s’ha donat als aspirants sobre els criteris de correcció 

d’aquesta prova?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa 
encarregada de preparar i corregir els tests psicotècnics de 
personalitat en les proves d’accés a l’escala bàsica dels bombers
314-12333/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 20 de setembre de 2020 es va celebrar a Barcelona la primera prova per 
a l’accés a la categoria de bomber a l’escala bàsica. Aquest any, la prova comptava, 
per primera vegada en una oposició de bombers a escala bàsica de la Generalitat de 
Catalunya, amb un test psicotècnic de personalitat que avalua patologies clíniques 
enfocades al neuroticisme.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina empresa és l’encarregada de la preparació i la correcció d’aquesta prova?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes rebudes 
pel Departament d’Interior amb relació als tests psicotècnics de 
personalitat fets als aspirants a l’escala bàsica dels bombers
314-12334/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 20 de setembre de 2020 es va celebrar a Barcelona la primera prova per 
a l’accés a la categoria de bomber a l’escala bàsica. Aquest any, la prova comptava, 
per primera vegada en una oposició de bombers a escala bàsica de la Generalitat de 
Catalunya, amb un test psicotècnic de personalitat que avalua patologies clíniques 
enfocades al neuroticisme.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha rebut el Departament d’Interior queixes sobre aquesta prova per part dels 

opositors? Quina resposta se’ls hi ha donat?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’aspirants a l’escala bàsica dels bombers
314-12335/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 20 de setembre de 2020 es va celebrar a Barcelona la primera prova per 
a l’accés a la categoria de bomber a l’escala bàsica. Aquest any, la prova comptava, 
per primera vegada en una oposició de bombers a escala bàsica de la Generalitat de 
Catalunya, amb un test psicotècnic de personalitat que avalua patologies clíniques 
enfocades al neuroticisme.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants aspirants s’han presentat a les proves per a l’accés a la categoria de 

bomber a l’escala bàsica de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’aspirants a l’escala bàsica dels bombers que no han superat el test 
psicotècnic de personalitat
314-12336/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 20 de setembre de 2020 es va celebrar a Barcelona la primera prova per 
a l’accés a la categoria de bomber a l’escala bàsica. Aquest any, la prova comptava, 
per primera vegada en una oposició de bombers a escala bàsica de la Generalitat de 
Catalunya, amb un test psicotècnic de personalitat que avalua patologies clíniques 
enfocades al neuroticisme.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones que opositen a la categoria de bomber a l’escala bàsica de la 

Generalitat no han passat aquesta prova? Quantes d’aquestes persones eren aptes al 
psicotècnic aptitudinal i a la prova de coneixements?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’aspirants a l’escala bàsica dels bombers que han superat el test 
psicotècnic de personalitat
314-12337/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 20 de setembre de 2020 es va celebrar a Barcelona la primera prova per 
a l’accés a la categoria de bomber a l’escala bàsica. Aquest any, la prova comptava, 
per primera vegada en una oposició de bombers a escala bàsica de la Generalitat de 
Catalunya, amb un test psicotècnic de personalitat que avalua patologies clíniques 
enfocades al neuroticisme.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones han passat aquesta prova? Quina ha estat la nota de tall per 

poder continuar?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència 
lletrada del Gabinet Jurídic de la Generalitat al director del Servei 
Meteorològic de Catalunya quan va ésser citat al Jutjat d’Instrucció 
número 3 de Barcelona en el marc de les diligències prèvies 
773/2017B
314-12338/12

FORMULACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 85731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En base a la respuesta del Departament de Territori con número de tramitación 
320-02700/12, se informaba de que el director del Servei Meteorològic de Catalun-
ya había sido citado en el marco de las Diligencias Previas número 773/2017B en el 
Juzgado de Instrucción 3 de Barcelona, y se comunicaba que era de interés del De-
partament de Territori i Sostenibilitat que el Gabinete jurídico facilitara asistencia 
letrada al senyor Oriol Puig Godes en las referidas actuaciones.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se facilitó por parte del Gabinete jurídico asistencia letrada de la Abogacía de 

la Generalitat de Catalunya para la representación y defensa del director del Servei 
Meterològic de Catalunya en las diligencias referidas y posteriores procedimientos 
judiciales? ¿O bien se recurrió a la contratación de asistencia letrada externa?

– En caso de que se procediera a la contratación de asistencia letrada externa, 
¿qué asistencia letrada se contrató?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2020 
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració que fa 
el Departament d’Educació de la campanya d’Amazon «Un clic para 
el cole»
314-12339/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 85751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La plataforma Amazon.es ha iniciat la campanya de màrqueting «Un clic para el 
cole» a través de la qual els seus clients poden triar un centre educatiu on destinar el 
2,5% de les seves compres i s’ofereix a aquests centres un crèdit virtual per realitzar 
compres d’un catàleg dels seus productes.

El model productiu i comercial d’aquesta gran multinacional té uns importants 
impactes laborals, ambientals i socials. Traslladar aquest model als nostres centres 
educatius no només és problemàtic en terme de valors sinó que obre la porta a la 
cessió de dades a aquesta empresa i repercuteix negativament en el comerç de pro-
ximitat dels pobles i barris on es troben aquests centres.
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La campanya «Un clic para el cole» suposa un atac a l’equitat educativa, que ha 
de ser el principi fonamental que vertebri la política educativa vetllant pel dret a la 
igualtat d’oportunitats i a la no-discriminació i per tal que els condicionants socials 
dels infants i les famílies (classe social, origen, gènere, discapacitats...) no repercu-
teixin en les seves oportunitats de desenvolupament i d’èxit educatiu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Departament d’Educació d’aquesta iniciativa d’Amazon.es?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
públiques i concertades que s’han adherit a la campanya d’Amazon 
«Un clic para el cole»
314-12340/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 85752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La plataforma Amazon.es ha iniciat la campanya de màrqueting «Un clic para el 
cole» a través de la qual els seus clients poden triar un centre educatiu on destinar el 
2,5% de les seves compres i s’ofereix a aquests centres un crèdit virtual per realitzar 
compres d’un catàleg dels seus productes.

El model productiu i comercial d’aquesta gran multinacional té uns importants 
impactes laborals, ambientals i socials. Traslladar aquest model als nostres centres 
educatius no només és problemàtic en terme de valors sinó que obre la porta a la 
cessió de dades a aquesta empresa i repercuteix negativament en el comerç de pro-
ximitat dels pobles i barris on es troben aquests centres.

La campanya «Un clic para el cole» suposa un atac a l’equitat educativa, que ha 
de ser el principi fonamental que vertebri la política educativa vetllant pel dret a la 
igualtat d’oportunitats i a la no-discriminació i per tal que els condicionants socials 
dels infants i les famílies (classe social, origen, gènere, discapacitats...) no repercu-
teixin en les seves oportunitats de desenvolupament i d’èxit educatiu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Departament d’Educació de quants centres públics i quants 

centres concertats s’han adherit a aquesta iniciativa a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
prohibir a les escoles públiques i concertades que s’adhereixin a la 
campanya d’Amazon «Un clic para el cole»
314-12341/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 85753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La plataforma Amazon.es ha iniciat la campanya de màrqueting «Un clic para el 
cole» a través de la qual els seus clients poden triar un centre educatiu on destinar el 
2,5% de les seves compres i s’ofereix a aquests centres un crèdit virtual per realitzar 
compres d’un catàleg dels seus productes.

El model productiu i comercial d’aquesta gran multinacional té uns importants 
impactes laborals, ambientals i socials. Traslladar aquest model als nostres centres 
educatius no només és problemàtic en terme de valors sinó que obre la porta a la 
cessió de dades a aquesta empresa i repercuteix negativament en el comerç de pro-
ximitat dels pobles i barris on es troben aquests centres.

La campanya «Un clic para el cole» suposa un atac a l’equitat educativa, que ha 
de ser el principi fonamental que vertebri la política educativa vetllant pel dret a la 
igualtat d’oportunitats i a la no-discriminació i per tal que els condicionants socials 
dels infants i les famílies (classe social, origen, gènere, discapacitats...) no repercu-
teixin en les seves oportunitats de desenvolupament i d’èxit educatiu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pensa el Departament d’Educació prohibir a les escoles sufragades amb fons 

públics que s’adhereixen a aquesta iniciativa, tal i com han fet altres territoris?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el col·lapse del web 
per a demanar els ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica 
dels autònoms i les microempreses
314-12342/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 9 de novembre es va obrir el termini per sol·licitar els ajuts per al man-
teniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront 
la Covid-19, però la web ha patit un col·lapse que impossibilitat fer la sol·licitud 
d’aquestes ajudes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 



BOPC 738
23 de novembre de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 51 

– Per quin motiu ha patit aquest col·lapse la web? Quina solució s’ha donat per 
part del Govern?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que ha 
tardat a solucionar el col·lapse del web per a demanar els ajuts 
per al manteniment de l’activitat econòmica dels autònoms i les 
microempreses
314-12343/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 9 de novembre es va obrir el termini per sol·licitar els ajuts per al man-
teniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront 
la Covid-19, però la web ha patit un col·lapse que impossibilitat fer la sol·licitud 
d’aquestes ajudes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quant ha trigat el Govern en solucionar el col·lapse que s’ha produït a la web 

per demanar les ajudes?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si no va preveure 
el col·lapse del web per a demanar els ajuts per al manteniment de 
l’activitat econòmica dels autònoms i les microempreses
314-12344/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 9 de novembre es va obrir el termini per sol·licitar els ajuts per al man-te-
niment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront 
la Covid-19, però la web ha patit un col·lapse que impossibilitat fer la sol·licitud 
d’aquestes ajudes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– No va preveure el Govern la gran demanda que es podia produir a l’hora 
d’obrir aquestes ajudes degut a la situació que estan vivint les persones autònomes i 
les micro empreses, i així preparar la web perquè no es col·lapsés?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el treball conjunt 
entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i de 
Polítiques Digitals i Administració Pública per a preparar les bases 
i la infraestructura de la sol·licitud dels ajuts per al manteniment de 
l’activitat econòmica dels autònoms i les microempreses
314-12345/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 9 de novembre es va obrir el termini per sol·licitar els ajuts per al man-te-
niment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront 
la Covid-19, però la web ha patit un col·lapse que impossibilitat fer la sol·licitud 
d’aquestes ajudes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han treballat conjuntament el Departament de Treball, Afers Socials i Famí-

lies i el Departament de Polítiques Digitals per preparar les bases i la infraestructu-
ra necessàries per les demanar i adjudicar aquestes ajudes? En cas negatiu, per quin 
motiu els Departaments de la Generalitat no treballen conjuntament per garantir que 
la ciutadania pugui optar sense problemes a les ajudes?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts 
per al manteniment de l’activitat econòmica dels autònoms i les 
microempreses que té previst d’adjudicar
314-12346/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 9 de novembre es va obrir el termini per sol·licitar els ajuts per al man-
teniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront 
la Covid-19, però la web ha patit un col·lapse que impossibilitat fer la sol·licitud 
d’aquestes ajudes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quantes ajudes té previst el Govern adjudicar?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica dels 
autònoms i les microempreses
314-12347/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 9 de novembre es va obrir el termini per sol·licitar els ajuts per al man-
teniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront 
la Covid-19, però la web ha patit un col·lapse que impossibilitat fer la sol·licitud 
d’aquestes ajudes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes peticions s’han rebut?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els 
ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica dels autònoms i les 
microempreses s’adjudiquen per ordre d’arribada de les sol·licituds
314-12348/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 9 de novembre es va obrir el termini per sol·licitar els ajuts per al man-
teniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront 
la Covid-19, però la web ha patit un col·lapse que impossibilitat fer la sol·licitud 
d’aquestes ajudes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu s’ha decidit adjudicar aquestes ajudes per ordre d’arribada?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució que 
donarà als sol·licitants dels ajuts per al manteniment de l’activitat 
econòmica dels autònoms i les microempreses que no en rebran
314-12349/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 9 de novembre es va obrir el termini per sol·licitar els ajuts per al man-
teniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront 
la Covid-19, però la web ha patit un col·lapse que impossibilitat fer la sol·licitud 
d’aquestes ajudes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina solució donarà el Govern a les persones que han demanat l’ajuda i que 

no la podran tenir perquè el pressupost s’ha esgotat?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suficiència de 
la línia d’ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica dels 
autònoms i les microempreses
314-12350/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El dia 9 de novembre es va obrir el termini per sol·licitar els ajuts per al man-
teniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront 
la Covid-19, però la web ha patit un col·lapse que impossibilitat fer la sol·licitud 
d’aquestes ajudes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Govern que obrir una línia d’ajuts per a 10.000 persones és suficient 

per ajudar a totes les persones autònomes i a les microempreses de Catalunya que 
s’han vist afectades per les mesures establertes per lluitar contra la pandèmia de la 
Covid-19?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses 
del conseller d’Interior amb David Madí sobre el Cos de Mossos 
d’Esquadra
314-12351/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Va parlar el Conseller d’Interior amb el Sr. David Madí sobre qui és qui al Cos 

de Mossos d’Esquadra? Volia saber el conseller d’Interior de qui es pot fiar dins del 
Cos dels Mossos d’Esquadra i del propi Departament d’Interior?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller 
d’Interior va rebre instruccions de David Madí
314-12352/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Va rebre el Conseller d’Interior instruccions del Sr. David Madí de no prendre 

cap decisió sense parlar abans amb ell? En cas afirmatiu, quin és el capteniment del 
conseller?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contractacions 
del Departament de Salut amb relació als serveis de visites 
especialitzades i proves complementàries per a les avaluacions de 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
314-12353/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines contractacions va fer el Departament de Salut durant els anys 2019 

i 2020 en relació amb els serveis de visites especialitzades i proves complemen-
tàries per a les avaluacions mèdiques de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
(ICAM)? A quines empreses es van adjudicar cada una d’aquestes contractacions? 
Per quins imports?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contractacions 
que ha fet el Departament de Salut durant la pandèmia de Covid-19
314-12354/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines contractacions ha fet el Departament de Salut durant la pandèmia de la 

Covid-19? Quin tipus de contractes? Quines han estat les empreses adjudicatàries? 
Per quin imports?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions 
d’avaluacions mèdiques a mútues privades el 2019 i el 2020
314-12355/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha derivat el Govern avaluacions mèdiques durant els anys 2019 i 2020 a mú-

tues privades? En cas afirmatiu, per quin motiu s’han fet cada una d’aquestes deri-
vacions?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència de 
l’exconseller Xavier Vendrell a reunions amb representants del 
Departament de Salut amb relació a la gestió de la pandèmia de 
Covid-19
314-12356/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha assistit l’exconseller Sr. Xavier Vendrell durant l’any 2020 a reunions amb 

representants de la Conselleria de Salut en relació amb la gestió de la pandèmia de 
la Covid-19? En cas afirmatiu, per quin motiu va assistir-hi? A quines reunions va 
ser-hi present?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el secretari 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania ha rebut cap proposta de 
l’exconseller Xavier Vendrell amb relació a la manca de professionals 
sanitaris durant la pandèmia de Covid-19
314-12357/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Va rebre el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania una proposta de l’excon-

seller Sr. Xavier Vendrell en relació amb solucionar la situació de manca de professio-
nals sanitaris durant la pandèmia de la Covid-19? En cas afirmatiu, quina proposta va 
rebre? Quina resposta va donar el Govern a aquesta proposta?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència de 
l’exconseller Xavier Vendrell a les reunions del comitè de crisi per a 
la gestió de la pandèmia de Covid-19
314-12358/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu va assistir l’exconseller Sr. Xavier Vendrell a les reunions del 

comitè de crisi per la gestió de la pandèmia de la Covid-19? Quines van ser les se-
ves aportacions?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels 
docents i els directors dels centres educatius en els autotests dels 
alumnes per a detectar la Covid-19
314-12359/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 85895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La manca de directrius clares i precises per part dels Departaments de Salut i 
Educació obren constants interrogants als professionals de les centres educatius, a 
les famílies i a la ciutadania en general.

Després d’anunciar en l’última modificació del protocol que el personal docent 
seria l’encarregat de supervisar els «autotests» que s’havien de fer els alumnes de 
secundària, el Departament d’Educació s’ha vist obligat a rectificar per la pressió i 
oposició frontal tant dels sindicats com de directors i directores de centres educa-
tius, que han expressat manca de formació i el conseqüent risc sanitari, a més de la 
sobrecàrrega de feina que suposa. Tanmateix, no queda clar encara a dia d’avui quin 
és el paper que tindran els docents i les direccions de centre en la realització dels 
«autotests». Tampoc es garanteix que aquesta pràctica no els suposarà una nova so-
brecàrrega de feina que pugui anar en detriment de la seva funció principal funció 
com a educadors i educadores.

En el mateix sentit, l’Annex al Procediment d’actuació enfront de casos d’infec-
ció pel nou coronavirus SARS– cov-2« (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20) 
determina una sèrie de modificacions pel que fa a la gestió de contactes en l’àmbit 
comunitari. Concretament diu: «Els gestors de contactes no realitzaran trucades de 
seguiment als contactes dels grups de convivència estable escolars. Seran les prò-
pies direccions escolars, en coordinació amb els referents Covid-escola, les que in-
formaran als progenitors dels contactes sobre el temps i les mesures de quarantena, 
d’acord amb els protocols establerts i les indicacions dels serveis de vigilància epi-
demiològica de referència.» Una nova directriu que, sens dubte, suposarà una sobre-
càrrega de feina a les direccions de centre que, de nou, anirà en detriment de les 
seves tasques pedagògiques i la seva funció com a educadors i educadores.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin es el paper concret dels i les docents i directores dels centres educatius en 

relació a la realització dels autotests?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si són els directors 
dels centres educatius i els docents els encarregats d’informar els 
pares de les mesures de quarantena i dels resultats dels autotests 
dels alumnes per a detectar la Covid-19
314-12360/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 85896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La manca de directrius clares i precises per part dels Departaments de Salut i 
Educació obren constants interrogants als professionals de les centres educatius, a 
les famílies i a la ciutadania en general.

Després d’anunciar en l’última modificació del protocol que el personal docent 
seria l’encarregat de supervisar els «autotests» que s’havien de fer els alumnes de 
secundària, el Departament d’Educació s’ha vist obligat a rectificar per la pressió i 
oposició frontal tant dels sindicats com de directors i directores de centres educa-
tius, que han expressat manca de formació i el conseqüent risc sanitari, a més de la 
sobrecàrrega de feina que suposa. Tanmateix, no queda clar encara a dia d’avui quin 
és el paper que tindran els docents i les direccions de centre en la realització dels 
«autotests». Tampoc es garanteix que aquesta pràctica no els suposarà una nova so-
brecàrrega de feina que pugui anar en detriment de la seva funció principal funció 
com a educadors i educadores.

En el mateix sentit, l’Annex al Procediment d’actuació enfront de casos d’infec-
ció pel nou coronavirus SARS– cov-2» »(18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20) 
determina una sèrie de modificacions pel que fa a la gestió de contactes en l’àmbit 
comunitari. Concretament diu: «Els gestors de contactes no realitzaran trucades 
de seguiment als contactes dels grups de convivència estable escolars. Seran les 
pròpies direccions escolars, en coordinació amb els referents Covid-escola, les que 
informaran als progenitors dels contactes sobre el temps i les mesures de quarante-
na, d’acord amb els protocols establerts i les indicacions dels serveis de vigilància 
epidemiològica de referència.» Una nova directriu que, sens dubte, suposarà una so-
brecàrrega de feina a les direccions de centre que, de nou, anirà en detriment de les 
seves tasques pedagògiques i la seva funció com a educadors i educadores.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Són efectivament els directors i directores dels centres educatius, i conseqüent-

ment el personal docent, els encarregats d’informar als progenitors de les mesures 
de quarantena i dels resultats del test?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal format 
que ha de supervisar els autotests dels alumnes per a detectar la 
Covid-19
314-12361/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 85897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La manca de directrius clares i precises per part dels Departaments de Salut i 
Educació obren constants interrogants als professionals de les centres educatius, a 
les famílies i a la ciutadania en general.

Després d’anunciar en l’última modificació del protocol que el personal docent 
seria l’encarregat de supervisar els «autotests» que s’havien de fer els alumnes de 
secundària, el Departament d’Educació s’ha vist obligat a rectificar per la pressió i 
oposició frontal tant dels sindicats com de directors i directores de centres educa-
tius, que han expressat manca de formació i el conseqüent risc sanitari, a més de la 
sobrecàrrega de feina que suposa. Tanmateix, no queda clar encara a dia d’avui quin 
és el paper que tindran els docents i les direccions de centre en la realització dels 
«autotests». Tampoc es garanteix que aquesta pràctica no els suposarà una nova so-
brecàrrega de feina que pugui anar en detriment de la seva funció principal funció 
com a educadors i educadores.

En el mateix sentit, l’Annex al Procediment d’actuació enfront de casos d’infec-
ció pel nou coronavirus SARS– cov-2» «(18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20) 
determina una sèrie de modificacions pel que fa a la gestió de contactes en l’àmbit 
comunitari. Concretament diu: «Els gestors de contactes no realitzaran trucades 
de seguiment als contactes dels grups de convivència estable escolars. Seran les 
pròpies direccions escolars, en coordinació amb els referents Covid-escola, les que 
informaran als progenitors dels contactes sobre el temps i les mesures de quarante-
na, d’acord amb els protocols establerts i les indicacions dels serveis de vigilància 
epidemiològica de referència.» Una nova directriu que, sens dubte, suposarà una so-
brecàrrega de feina a les direccions de centre que, de nou, anirà en detriment de les 
seves tasques pedagògiques i la seva funció com a educadors i educadores.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin personal format supervisarà les proves d’autotests i quina és la previsió 

de recursos humans destinada a aquesta funció?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
donada als directors dels centres educatius amb relació a les 
mesures i els procediments per als autotests dels alumnes per a 
detectar la Covid-19 i la coordinació amb el personal format que els 
ha de supervisar
314-12362/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 85898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La manca de directrius clares i precises per part dels Departaments de Salut i 
Educació obren constants interrogants als professionals de les centres educatius, a 
les famílies i a la ciutadania en general.

Després d’anunciar en l’última modificació del protocol que el personal docent 
seria l’encarregat de supervisar els «autotests» que s’havien de fer els alumnes de 
secundària, el Departament d’Educació s’ha vist obligat a rectificar per la pressió i 
oposició frontal tant dels sindicats com de directors i directores de centres educa-
tius, que han expressat manca de formació i el conseqüent risc sanitari, a més de la 
sobrecàrrega de feina que suposa. Tanmateix, no queda clar encara a dia d’avui quin 
és el paper que tindran els docents i les direccions de centre en la realització dels 
«autotests». Tampoc es garanteix que aquesta pràctica no els suposarà una nova so-
brecàrrega de feina que pugui anar en detriment de la seva funció principal funció 
com a educadors i educadores.

En el mateix sentit, l’Annex al Procediment d’actuació enfront de casos d’infec-
ció pel nou coronavirus SARS– cov-2» (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20) 
determina una sèrie de modificacions pel que fa a la gestió de contactes en l’àmbit 
comunitari. Concretament diu: «Els gestors de contactes no realitzaran trucades 
de seguiment als contactes dels grups de convivència estable escolars. Seran les 
pròpies direccions escolars, en coordinació amb els referents Covid-escola, les que 
informaran als progenitors dels contactes sobre el temps i les mesures de quarante-
na, d’acord amb els protocols establerts i les indicacions dels serveis de vigilància 
epidemiològica de referència.» Una nova directriu que, sens dubte, suposarà una so-
brecàrrega de feina a les direccions de centre que, de nou, anirà en detriment de les 
seves tasques pedagògiques i la seva funció com a educadors i educadores.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha informat de manera precisa als directors i directores dels centres educa-

tius de les mesures concretes, procediments i la coordinació amb «el personal for-
mat» que supervisarà les proves de l’alumnat?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP



BOPC 738
23 de novembre de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 63 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte de 
servei de redacció del Pla especial del port de Palamós (Baix 
Empordà) del 2017
314-12363/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 85918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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: 
Des de l’any 1999 que es va subscriure un conveni entre Ports de la Generalitat 

i l’Ajuntament de Palamós per a la redacció del Pla Especial del Port per desenvo-
lupar el sistema general portuari del municipi, hi ha hagut propostes sobre la taula 
per la redacció i l’aprovació del Pla Especial, però mai s’ha arribat a aprovar defi-
nitivament.

Amb l’arribada d’un nou govern a l’Ajuntament de Palamós a partir de les elec-
cions de 2015, es va tornar a arrencar de nou l’interès per ambdues parts d’aprovar 
aquest Pla.

Conseqüentment es va signar un nou conveni l’any 2016 per a la redacció del Pla 
Especial. On Ports de la Generalitat es compromet a contractar, per procediment 
obert, la redacció del Pla Especial d’acord amb la normativa de contractes del sec-
tor públic.

Així mateix, l’any 2017 Ports de la Generalitat, licita, adjudica i formalitza el 
contracte de Servei de redacció del Pla especial del port de Palamós i de suport tèc-
nic en la seva tramitació. Amb termini del contracte d’un any.

Interessa a aquesta diputada saber: 
– Com està aquest contracte? Quina part ja s’ha pagat? Com és que s’està incom-

plint allò contractat? Quina és la previsió de Ports de la Generalitat?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la 
pròrroga del contracte del 061 amb l’empresa Ferrovial
314-12364/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Per quin motiu ha prorrogat el Govern el contracte del 061 amb l’empresa Ferro- 
vial?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
al nou contracte del servei del 061
314-12365/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Govern elaborar el nou contracte pel servei del 061?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
ha obert la convocatòria per a adjudicar el servei del 061 abans que 
fineixi el contracte amb l’empresa Ferrovial
314-12366/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu no ha obert el Govern la nova convocatòria per adjudicar el ser-

vei del 061 abans que finalitzés el contracte amb Ferrovial?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions pel mal 
funcionament del servei del 061 durant la pandèmia de Covid-19
314-12367/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha hagut sancions sobre el mal funcionament del 061 durant la pandèmia? 

Quines? Per quins imports? Per quins motius s’han fet les sancions?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de 
treballadores de la llar tancades i vexades durant el confinament del 
març del 2020
314-12368/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El passat 11 de novembre, la BBC va publicar un reportatge on diverses dones 
expliquen la seva experiència durant el confinament del mes de març, on van ser 
tancades a les llars on treballaven i, en alguns casos, sotmeses a assetjament sexual.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha tingut constància el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 

casos com els que es descriuen a l’esmentat reportatge? En cas afirmatiu, com s’ha 
actuat?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies relatives als casos de treballadores de la llar tancades 
i vexades durant el confinament del març del 2020 que va rebre la 
Inspecció de Treball
314-12369/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

El passat 11 de novembre, la BBC va publicar un reportatge on diverses dones 
expliquen la seva experiència durant el confinament del mes de març, on van ser 
tancades a les llars on treballaven i, en alguns casos, sotmeses a assetjament sexual.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes denúncies han arribat a Inspecció de Treball en aquest sentit?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament 
del centre de trucades de l’Institut Català de la Salut i del servei 
d’internet de gestió de trucades als centres d’atenció primària
314-12370/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 85946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1) Confirma el Govern que el call center de l’Institut Català de la Salut i el ser-

vei d’internet que gestionaven les trucades adreçades als centres d’atenció primària 
ha estat tancat?

2) Confirma el Govern que ara l’atenció telefònica als centres d’atenció primà-
ria s’ha de realitzar directament des dels mateixos centres d’atenció primària amb 
la dificultat que això suposa quan, aquetes mateixes connexions telefòniques s’ha 
d’utilitzar per contactar amb les persones afectades pel Covid i realitzar les tasques 
de rastreig?

3) Confirma el Govern que per incrementar la capacitat d’atenció telefònica s’han 
posat telèfons mòbils a disposició dels centres d’atenció primària?

4) Per quina raó el Govern ha pres aquestes decisions?
5) Quin centre directiu o alt càrrec ha pres aquesta decisió?
6) Quin ha estat el posicionament de l’Institut Català de la Salut sobre aquesta 

decisió?
7) És conscient el Govern del col·lapse que aquesta decisió provoca en l’atenció 

telefònica dels centres d’atenció primària?
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8) Quants dispositius mòbils s’han distribuït als centres d’atenció primària i amb 
quins criteris?

9) Quantes trucades calcula el Govern que s’han deixat d’atendre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes en què 
la Generalitat està personada com a acusació particular
314-12371/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 85973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior: 
1. En quantes causes està personada la Generalitat com acusació particular entre 

el 01/01/2012 i el 12/11/2020?
2. Detalli les dates dels fets que han originat les causes a on la Generalitat està 

personada com acusació particular.
3. En les causes en que la Generalitat està personada la Generalitat com acusació 

particular entre el 01/01/2012 i el 12/11/2020, quantes persones estan sent investiga-
des o acusades? (detalli aquesta xifra per causa).

4. Quin cost té per l’Administració Pública la personació de la Generalitat en 
aquestes causes?

5. En la resposta a la pregunta parlamentària 314-08623/12 van indicar que en 
aplicació de l’art. 37.1 de la Llei de Seguretat Ciutadana hi havia 59 expedients san-
cionadors, indicant la data d’incoació. D’aquests 59 expedients quina és la data dels 
fets qeu va originar la incoació dels referits expedients?

6. Des del Departament d’Interior han elaborat algun estudi o informe consultiu 
que estableixi l’encaix de l’aplicació de l’art. 37.1 de la Llei de Seguretat Ciutadana, 
amb la jurisprudència establerta pel TEDH en torn al dret a manifestació, reunió 
pública, llibertat d’expressió, llibertat ideològica i dret a la participació política?

7. Per quin motiu el Departament d’interior incoa expedients sancionadors en 
aplicació de l’art. 37.1 de la Llei de Seguretat Ciutadana, malgrat que el Ple del TC, 
per Provisió de 9 de juny de 2015, va acordar admetre a tràmit el recurs d’inconstitu-
cionalitat núm. 2896-2015, contra els articles 19.2, 20.2, 36.2, 36.23, 37.1 en relació 
amb el 30.3, 37.3, 37.7, i la disposició final primera de la Llei orgànica 4/2015, de 30 
de març, de protecció de la seguretat ciutadana («BOE» 16 juny)?

8. Existeixen instruccions, circulars, ordres, recomanacions o protocols pels 
agents en torn a quins criteris seguir per aixecar acta en aplicació de l’art. 37.1 de 
la Llei de Seguretat ciutadana? Si la resposta és afirmativa, indiqui i detalli quins.

9. Quants expedients sancionadors en aplicació de l’art. 37.1 de la Llei de Segu-
retat Ciutadana s’han obert per una mateixa manifestació i/o concentració? Per quin 
motiu no tramiten els esmentats expedients amb caràcter solidari? Existeix algun 
informe jurídic que indiqui que l’aplicació de l’art. 37.1 no té de caràcter solidari en 
una mateixa mobilització? Si existeix aquest informe o dictamen, qui el signa?
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10. Quants procediments sancionadors ha tramitat o està tramitant el seu Depar-
tament per infracció de l’art. 36.4 de la Llei de Seguretat Ciutadana?

11. De quan data el primer expedient sancionador del seu departament per in-
fracció de l’art. 36.4 de la Llei de Seguretat Ciutadana?

12. Detalli el nombre d’expedients sancionadors per infracció de l’art. 36.4 de la 
Llei de Seguretat Ciutadana?

13. Detalli les poblacions, i data dels fets que motivaren la inccoació de proce-
diments sancionadors per infracció de l’art. 36.4 de la Llei de Seguretat Ciutadana 
tant els oberts com els tancats?

14. Existeix algun informe intern, circular, odre o qualsevol directiu del seu De-
partament que estableixi com i quan aplicar procediments sancionadors en aplica-
ció de l’art. 36.4 de la Llei de Seguretat ciutadana? Quins? Detallin el seu contingut

15. Des del Departament d’Interior han elaborat algun estudi o informe consultiu 
que estableixi l’encaix de l’aplicació de l’art. 36.4 de la Llei de Seguretat Ciutadana, 
amb la jurisprudència establerta pel TEDH entorn al dret a manifestació, reunió pú-
blica, llibertat d’expressió, llibertat ideològica i dret a la participació política?

16. Quines instruccions i formació reben els agents del cos de Mossos d’Esqua-
dra entorn a l’aixecament d’actes en aplicació de l’art. 36.4 de la Llei de Seguretat 
Ciutadana?

17. Les instructores dels expedients sancionadors que afecten o poden afectar a 
Drets Humans i Fonamentals tenen una formació específica i reciclatge periòdic en-
torn a la normativa, lleis, tractats, sentències, recomanacions internacionals, acords 
de plens judicials, etc. en matèria de Drets Humans?

20. En la resposta a la pregunta parlamentària 314-08623/12 van desglosar per 
anys els agents representats per la Generalitat per delictes d’agressions, vexacions 
o maltractaments des de gener de l’any 2017. Detalli l’estat de la tramitació de les 
causes que afecten als 251 agents que la Generalitat de Catalunya està representant 
en causes en que han estat investigats per delictes de lesions, vexacions o maltrac-
taments.

21. En la resposta a la pregunta parlamentària 314-08623/12 van desglosar per 
anys els agents representats per la Generalitat per delictes d’agressions, vexacions o 
maltractaments des de gener de l’any 2017. Detalli si existeixen sentències (encara 
que hagin estat recorregudes) i el sentit de les mateixes (absolucions o condemnes, 
indicant quina condemna han suposat) dictades en les causes que afecten als 251 
agents que la Generalitat de Catalunya està representant en causes en que han estat 
investigats per delictes de lesions, vexacions o maltractaments.

22. En la resposta a la pregunta parlamentària 314-08623/12 van desglosar per 
anys els agents representats per la Generalitat per delictes d’agressions, vexacions o 
maltractaments des de gener de l’any 2017. Quin cost té i ha tingut per l’Administra-
ció Pública aquesta defensa?

23. En la resposta a la pregunta parlamentària 314-08623/12 van desglosar per 
anys els agents representats per la Generalitat per delictes d’agressions, vexacions o 
maltractaments des de gener de l’any 2017. Indiqui en els casos de condemna dels 
agents, i per tant amb condemna en costes, qui paga les costes judicials? Quin im-
port ha suposat?

24. En la resposta a la pregunta parlamentària 314-08623/12 van desglosar per 
anys els agents representats per la Generalitat per delictes d’agressions, vexacions 
o maltractaments des de gener de l’any 2017. En els casos de condemna dels agents 
investigats, es reclama als agents el cost de les seves defenses?

25. En la resposta a la pregunta parlamentària 314-08623/12 van desglosar per 
anys els agents representats per la Generalitat per delictes d’agressions, vexacions o 
maltractaments des de gener de l’any 2017. En els casos de condemna, ja sigui pe-
nal o derivades de procediments de responsabilitat patrimonial de l’Administració, 
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quants diners han costat aquestes actuacions? Aquests imports s’han repercutit als 
agents condemnats?

26. En la resposta a la pregunta parlamentària 314-08623/12 van desglosar per 
anys els agents representats per la Generalitat per delictes d’agressions, vexacions o 
maltractaments des de gener de l’any 2017. En cas dels agents condemnats, aquests 
continuen en actiu?

27. En la resposta a la pregunta parlamentària 314-08623/12 van desglosar per 
anys els agents representats per la Generalitat per delictes d’agressions, vexacions o 
maltractaments des de gener de l’any 2017. En quants casos dels 251 agents investi-
gats per lesions i vexacions s’han obert expedients disciplinaris? Detalli l’estat dels 
mateixos.

28. Detalli quants informes de radicalitat ideològica s’han emès per part dels 
Mossos d’Esquadra sobre activitats, persones i/o militants i/o organitzacions o en-
titats arrel de la seva activitat política vinculada a l’antifeixisme entre els períodes 
2013 fins a dia d’avui.

29. Detalli quants informes de radicalitat ideològica s’han emès per part dels 
Mossos d’Esquadra sobre activitat, persones i/o militants i/o organitzacions o enti-
tats arrel de la seva activitat política vinculada a l’extrema dreta i/o feixisme entre 
els períodes 2013 fins a dia d’avui.

30. Respecte a l’agressió, vexació, amenaces i insults racistes de sis agents de 
l’ARRO de la Regió Policial Central, amb seu a Manresa, contra un jove de 20 anys 
que va ser detingut a Sant Feliu Sasserra el 10 de gener de 2019, quants agents són 
objecte del procediment penal?

31. Els agents immersos en el procediment penal per l’agressió, vexació, ame-
naces i insults racistes de sis agents de l’ARRO de la Regió Policial Central, amb 
seu a Manresa, contra un jove de 20 anys que va ser detingut a Sant Feliu Sasserra 
el 10 de gener de 2019, quants d’ells havien estat denunciats per fets semblants des 
que estaven en actiu dins del cos policial? Detallin els números de tips i nombre de 
denúncies per cada un d’ells.

32. Els agents immersos en el procediment penal per l’agressió, vexació, amena-
ces i insults racistes de sis agents de l’ARRO de la Regió Policial Central, amb seu 
a Manresa, contra un jove de 20 anys que va ser detingut a Sant Feliu Sasserra el 
10 de gener de 2019, en quantes causes varen denunciar ells a persones per atemp-
tat, lesions, desobediència, falta de respecte i resistència? Detallin els números de 
tips i nombre de denúncies emeses per cada un d’ells pels fets a dalt descrits (tant 
administratives com penals), detalli la naturalesa de les denúncies (si penals o ad-
ministratiives) i el nombre de causes en la que els agents fossin denunciants alhora 
que haguessin rebut ells denúncies per maltractamets, lesions, vexacions, injúries, 
tortures etc. Des que estaven en actiu al cos de Mossos d’Esquadra fins a dia d’avui.

33. En la resposta a la pregunta parlamentària 314-08623/12 van desglosar per 
anys els agents representats per la Generalitat per delictes d’agressions, vexacions o 
maltractaments des de gener de l’any 2017. Dels 251 casos d’agents, quants ja havien 
estat denunciats i/o processals anteriorment pels mateixos fets des que estaven en 
actiu dins del cos de Mossos d’Esquadra?

34. En la resposta a la pregunta parlamentària 314-08623/12 van desglosar per 
anys els agents representats per la Generalitat per delictes d’agressions, vexacions o 
maltractaments des de gener de l’any 2017. En els 251 casos d’agents investigats per 
lesions i vexacions, es tracta d’agents diferents en cada cas o hi ha agents immersos 
en diferents causes? En cas que hi hagi agents immersos en diferents causes, indiqui 
quantes causes té cada agent per fets semblants.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a 
elegir el director del centre Blockchain Catalunya
314-12372/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 procediment ha seguit el Departament de Polítiques Digitals i Adminis-

tració Pública per triar el director del centre de Blockchain de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mèrits valorats 
per a nomenar el director del centre Blockchain Catalunya
314-12373/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 mèrits s’han valorat per nomenar el director del centre de Blockchain 

de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els deutes del 
director del centre Blockchain Catalunya amb l’Administració pública
314-12374/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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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– Té constància el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 
dels deutes amb l’administració pública del director del centre de Blockchain de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat del perfil 
del director del Centre Blockchain de Catalunya
314-12375/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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: 
– Considera el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública que 

el perfil del director del centre de Blockchain de Catalunya, tenint deutes pendents 
amb l’administració pública, és el millor?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del 
Centre Blockchain de Catalunya
314-12376/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 85980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

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 pressupost del centre de Blockchain de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica d’autònoms i 
microempreses davant la Covid-19 adjudicats a cada província
314-12377/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 86015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El 9 y 10 de noviembre de 2020, desde el Govern de la Generalitat se estableció 
y se publicitó una convocatoria de ayudas para el sector de los autónomos el Go-
bierno.

Dotando un fondo de 20 millones de euros para 10.000 beneficiarios a razón de 
2.000 euros por persona, sin más criterio de adjudicación que la ordinalidad en las 
peticiones, lo que derivó a más de 500.000 autónomos a competir concurrentemente 
por conseguirla, provocando la caída del sistema y la imposibilidad de la inmensa 
mayoría de acceder a la plataforma y cuando lo consiguieron fueron informados de 
que los 10.000 afortunados ya estaban asignados.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. Número de adjudicaciones de la ayuda para autónomos en Lleida.
2. Número de adjudicaciones de la ayuda para autónomos en Tarragona.
3. Número de adjudicaciones de la ayuda para autónomos en Girona.
4. Número de adjudicaciones de la ayuda para autónomos en Barcelona.

Palacio del Parlamento, 12 de noviembre de 2020 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha emprat 
algun mecanisme de decisió automatitzada de datagrames IP per 
al filtratge de les sol·licituds per als ajuts per al manteniment de 
l’activitat econòmica d’autònoms i microempreses davant la Covid-19
314-12378/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 86016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
Javier Rivas Escamilla, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

El 9 y 10 de noviembre de 2020, desde el Govern de la Generalitat se estableció 
y se publicitó una convocatoria de ayudas para el sector de los autónomos el Go-
bierno.

Dotando un fondo de 20 millones de euros para 10.000 beneficiarios a razón de 
2.000 euros por persona, sin más criterio de adjudicación que la ordinalidad en las 
peticiones, lo que derivó a más de 500.000 autónomos a competir concurrentemente 
por conseguirla, provocando la caída del sistema y la imposibilidad de la inmensa 
mayoría de acceder a la plataforma y cuando lo consiguieron fueron informados de 
que los 10.000 afortunados ya estaban asignados.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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1. ¿Se ha utilizado, en la plataforma suministrada por el CTTI, algún tipo de me-
canismo de decisión automatizada de datagramas IP para su filtrado?

2. ¿Cúal es el número de solicitudes aceptadas, inicialmente, por el sistema y que 
han sido rechazadas por no cumplir los requisitos del clausulado?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Javier Rivas Escamilla, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data 
d’incorporació als centres escolars dels setanta-cinc educadors 
socialsd’acord amb la convocatòria del Departament d’Educació
314-12379/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 86047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat juny dues mocions on s’instava a 
incorporar la figura de l’educador/a social als centres educatius de primària i secun-
dària per al present curs 2020-2021.

Una moció presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem al 
Ple del Parlament on es proposava, per al curs vinent, «Incorporar als centres edu-
catius de primària i secundària la figura de l’educador/a social en qualitat d’agent 
educatiu pertanyent a l’equip docent, així com un professional de la infermeria per 
a cada centre». I l’altra, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar on 
es demanava «Ampliar la plantilla docent per fer front a la necessària reducció de 
ràtios derivada de les recomanacions sanitàries, incorporant també nous perfils pro-
fessionals qualificats.», entre els quals, educadores i educadors socials.

Al principis de novembre el Col·legi d’Educadors i Educadors Socials de Cata-
lunya han denunciat la manca d’informació i l’incompliment de terminis de la con-
vocatòria EDU 199120 publicada aquest agost per a la contractació de 75 professio-
nals de l’àmbit de l’educació social ens els centres escolars. Assenyalen que només 
disposen de la informació que ha sortit publicada a la web del departament sobre la 
contractació a la demarcació de Tarragona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina es la data d’incorporació d’aquests professionals als seus llos de feina?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució a la 
manca d’informació pel que fa als criteris, els indicadors i els 
barems per a la incorporació als centres escolars dels setanta-cinc 
educadors socials de la convocatòria del Departament d’Educació
314-12380/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 86048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat juny dues mocions on s’instava a 
incorporar la figura de l’educador/a social als centres educatius de primària i secun-
dària per al present curs 2020-2021.

Una moció presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem al 
Ple del Parlament on es proposava, per al curs vinent, «Incorporar als centres edu-
catius de primària i secundària la figura de l’educador/a social en qualitat d’agent 
educatiu pertanyent a l’equip docent, així com un professional de la infermeria per 
a cada centre». I l’altra, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar on 
es demanava «Ampliar la plantilla docent per fer front a la necessària reducció de 
ràtios derivada de les recomanacions sanitàries, incorporant també nous perfils pro-
fessionals qualificats.», entre els quals, educadores i educadors socials.

Al principis de novembre el Col·legi d’Educadors i Educadors Socials de Cata-
lunya han denunciat la manca d’informació i l’incompliment de terminis de la con-
vocatòria EDU 199120 publicada aquest agost per a la contractació de 75 professio-
nals de l’àmbit de l’educació social ens els centres escolars. Assenyalen que només 
disposen de la informació que ha sortit publicada a la web del departament sobre la 
contractació a la demarcació de Tarragona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com i quan solucionarà el Departament la falta d’informació en quant a crite-

ris, indicadors i barems que regeixen en les incorporacions convocades?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació i la 
comunicació de les setanta-cinc places d’educador social previstes 
per al curs 2020-2021
314-12381/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 86049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.
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El Parlament de Catalunya va aprovar el passat juny dues mocions on s’instava a 
incorporar la figura de l’educador/a social als centres educatius de primària i secun-
dària per al present curs 2020-2021.

Una moció presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem al 
Ple del Parlament on es proposava, per al curs vinent, «Incorporar als centres edu-
catius de primària i secundària la figura de l’educador/a social en qualitat d’agent 
educatiu pertanyent a l’equip docent, així com un professional de la infermeria per 
a cada centre». I l’altra, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar on 
es demanava «Ampliar la plantilla docent per fer front a la necessària reducció de 
ràtios derivada de les recomanacions sanitàries, incorporant també nous perfils pro-
fessionals qualificats.», entre els quals, educadores i educadors socials.

Al principis de novembre el Col·legi d’Educadors i Educadors Socials de Catalu-
nya han denunciat la manca d’informació i l’incompliment de terminis de la convoca-
tòria EDU 199120 publicada aquest agost per a la contractació de 75 professionals de 
l’àmbit de l’educació social ens els centres escolars. Assenyalen que només disposen 
de la informació que ha sortit publicada a la web del departament sobre la contracta-
ció a la demarcació de Tarragona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan es procedirà a adjudicar i comunicar les places dels 75 educadors socials 

previstos per aquest curs 2020-2021?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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