
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament 
de la Presidència a l’empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol
314-09015/12
Resposta del Govern 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents addicionals 
contractats el curs 2020-2021 per centre educatiu
314-09231/12
Resposta del Govern 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de su-
port addicionals contractats el curs 2020-2021 per a atendre als alumnes amb ne-
cessitats educatives especials
314-09232/12
Resposta del Govern 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de 
suport addicionals contractats el curs 2020-2021 per centre d’educació especial
314-09233/12
Resposta del Govern 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim de substitucions previst per 
a garantir la cobertura immediata de les baixes de docents durant el curs 2020-2021
314-09234/12
Resposta del Govern 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes i els centres 
educatius que començaran el curs escolar més tard de la data prevista
314-09262/12
Resposta del Govern 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents i personal 
d’administració i serveis que està de baixa
314-09263/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques que ha previst el De-
partament d’Educació per als docents i el personal d’administració i serveis que 
siguin de risc durant el curs 2020-2021
314-09264/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endarreriment dels nomenaments 
als centres escolars
314-09265/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament dels mestres de 
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menors en situació de vulnerabilitat el segon semestre del 2020
314-09330/12
Resposta del Govern 21
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l’Institut de Guissona (Segarra)
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cident en les obres d’ampliació de l’Institut de Guissona (Segarra)
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la seguretat i els terminis d’execució de l’obra de l’Institut de Guissona (Segarra)
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nats al Pallars Sobirà
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Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents rurals assig-
nats al Pallars Sobirà que poden fer tasques al Parc Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici
314-09374/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del nombre d’agents 
rurals en zones naturals amb una gran afluència de persones
314-09375/12
Resposta del Govern 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’instal·lar una guar-
deria pròpia d’agents rurals a Espot (Pallars Sobirà)
314-09376/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessi-
tats especials matriculats a l’escola ordinària del curs actual i dels darrers tres cursos
314-09447/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies incoades 
per incompliment de les mesures adoptades per a fer front a la pandèmia de Covid-19
314-09610/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes de denúncia ai-
xecades per incompliment de les mesures adoptades per a fer front a la pandèmia 
de Covid-19 l’11 de setembre de 2020
314-09611/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància de la caça per a 
evitar l’arribada de la pesta porcina africana
314-09629/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures extraordinàries impul-
sades per a fer front a l’emergència cinegètica
314-09630/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de material que pateix 
l’Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)
314-09636/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de material que ha fet 
l’Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)
314-09637/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de garantiment del ma-
terial escolar necessari abans de començar el curs 2020-2021 per a les noves aules 
de l’Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)
314-09638/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d’arribada del ma-
terial escolar a l’Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)
314-09639/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució donada a l’Institut La 
Riera, de Badalona (Barcelonès), perquè pugui començar el curs amb normalitat 
sense el material necessari
314-09640/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes afectats per 
la manca de material a l’Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)
314-09641/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la suficiència ali-
mentària als infants i les famílies que tenen beca de menjador durant el curs 2020-
2021 en episodis d’aïllament o quarantena
314-09664/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la gestió i organització dels 
ajuts de menjador escolar es deixarà a les direccions dels centres escolars i als 
ajuntaments
314-09665/12
Resposta del Govern 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc epidemiològic que comporta 
que les famílies en quarantena o en aïllament hagin d’anar a un centre escolar per 
a recollir el dinar dels fills
314-09666/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a ga-
rantir els ajuts de menjador escolar a les famílies en cas que un centre escolar hagi 
de tancar
314-09667/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es destinaran ajuts i reforç eco-
nòmic per a fer el repartiment de menús als usuaris del menjador afectats per tan-
cament, quarantena o aïllament per Covid-19
314-09668/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts a la Universitat de Girona 
per a organitzar seminaris durant el curs 2020-2021
314-09669/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fons amb què la Universitat de 
Girona ha finançat el seminari sobre sexualitats i diversitats de gènere que s’impar-
teix fins al desembre del 2020
314-09670/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions per l’organització 
de seminaris sobre igualtat de gènere i diversitat sexual
314-09671/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el seminari de la Universitat de 
Girona sobre igualtat de gènere i diversitat sexual s’emmarca dins la lluita contra 
la violència masclista i els objectius del Pacte d’estat contra la violència de gènere
314-09672/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’elecció entre Ca-
talunya i Espanya en la selecció del país d’origen dels alumnes en la sol·licitud de 
formalització de la matrícula a l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona
314-09681/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de l’empresa Alessa Ca-
tèring a l’Institut Hug Roger III, de Sort (Pallars Sobirà)
314-09858/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació d’un espai dins de l’Ins-
titut Hug Roger III, de Sort (Pallars Sobirà), per als alumnes que duen carmanyola
314-09859/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies contra l’empresa 
Alessa Catèring pels serveis que presta als menjadors escolars del Pallars Sobirà
314-09860/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord que han signat el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació Estatal
314-12318/12
Resposta del Govern 39

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els allotjaments dotacionals iniciats 
i acabats del 2017 al 2020
314-12806/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 41
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges en règim de protec-
ció oficial en promocions fetes per l’Incasòl del 2016 al 2020
314-12807/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta per l’Incasòl als 
habitatges en règim de protecció oficial del 2017 al 2020
314-12808/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de protecció oficial 
del 2017 al 2020
314-12809/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els mossos 
d’esquadra van immobilitzar una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020
314-12810/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de pistoles Taser per a immo-
bilitzar una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020
314-12811/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades que els 
mossos d’esquadra van disparar amb una pistola Taser contra una jove a Sabadell 
el 25 de novembre de 2020
314-12812/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mossos d’esquadra van va-
lorar alternatives a l’ús de la pistola Taser contra una jove a Sabadell el 25 de no-
vembre de 2020
314-12813/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mossos d’esquadra van dema-
nar reforços en la intervenció contra una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020
314-12814/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha obert una investigació inter-
na amb relació a la intervenció dels mossos d’esquadra contra una jove a Sabadell 
el 25 de novembre de 2020
314-12815/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment del protocol d’ús de 
dispositius electrònics de control en la intervenció contra una jove a Sabadell el 25 
de novembre de 2020
314-12816/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’adquisició dels vehicles 
dels models Seat Ateca i Seat Arona per als Mossos d’Esquadra
314-12817/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa adjudicatària de la com-
pra de la nova flota de vehicles per als Mossos d’Esquadra
314-12818/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’entrada en circulació 
dels nous vehicles dels Mossos d’Esquadra
314-12819/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció dels sectors de trànsit
314-12820/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sectors de trànsit que preveu 
suprimir
314-12821/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius dels sectors 
de trànsit
314-12822/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’efectius en alguns sec-
tors de trànsit
314-12823/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’eliminació de sis sectors de 
trànsit garanteix la prevenció davant situacions de risc
314-12824/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’eliminació de sis sectors de 
trànsit garanteix el mateix temps de resposta policial
314-12825/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè transfereixi 
la totalitat dels fons rebuts del Govern de l’Estat per a les universitats
314-12826/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dificultats de la Universitat de 
Lleida per a tancar l’any 2020 sense dèficit a causa de l’impagament dels deutes 
que hi té pendents
314-12827/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’atorgar un ajut ex-
traordinari i urgent a la Universitat de Lleida i a la resta d’universitats públiques per 
a pal·liar els efectes de la pandèmia
314-12828/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seu deute pendent amb les uni-
versitats públiques
314-12829/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a pagar el deute 
que té pendent amb les universitats
314-12830/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pagarà el deute pendent amb 
la Universitat de Lleida i la resta d’universitats públiques abans d’acabar el 2020
314-12831/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller d’Empresa i Co-
neixement s’ha reunit amb el rector de la Universitat de Lleida per a conèixer-ne la 
situació econòmica
314-12832/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 53
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments 
fets pel Departament de la Presidència a l’empresa Comsa Service 
Facility Management del gener al juliol
314-09015/12

Proponent: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09015/12 us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria General del 
departament de la Presidència.

Barcelona, 14 de desembre de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
Un cop feta la consulta al nostre Departament i a totes les entitats de dret pú-

blic, en relació amb els pagaments a l’empresa Comsa Service Facility Manage-
ment SAU entre els mesos de gener i juliol de 2020, els informem dels contractes 
que s’hi ha produït:

El Centre d’Alt Rendiment té els següents contractes vigents:
– Contracte relatiu al servei de manteniment del mòdul de les instal·lacions es-

portives del Centre (s’adjunta relació de pagaments).
– Contracte del servei de millora de l’eficiència energètica i del manteniment dels 

edificis del Centre (s’adjunta relació de pagaments).
L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya té els següents contractes vi-

gents:
–  Contractació del Servei de manteniment integral dels dos centres de l’INEFC, 

dividit en dos lots:
• Lot 1 Barcelona (s’adjunta relació de pagaments).
• Lot 2 Lleida (s’adjunta relació de pagaments).
CCMA:
– Contracte corresponent a l’adjudicació del Servei i operació d’instal·lacions 

elèctriques de climatització i fluids als edificis de la CCMA, de data 3/7/2018 per 4 
anys (2+1+1). Així mateix, no es va executar la pròrroga i després d’una nova licita-
ció, ja no treballen amb aquesta empresa.

Barcelona, 15 de desembre de 2020
Secretaria general

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents addicionals contractats el curs 2020-2021 per centre 
educatiu
314-09231/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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

de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-09231/12, 314-09232/12, 314-
09233/12 i 314-09234/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per 
consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament cons-
tatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Atès que les preguntes indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per 
consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament cons-
tatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El curs escolar 2020-2021 el Departament ha contractat 8162 nous professionals 
per respondre a les necessitats derivades de la Covid-19 i per millorar el sistema 
educatiu de Catalunya. La distribució d’aquestes contractacions ha estat la següent:

– Personal docent: 5.321,5
– Personal d’atenció educativa: 1265
– Personal de monitoratge: 1.239
– Personal d’administració i serveis: 337
Aquestes contractacions suposen un increment de plantilla d’un 8,5% respecte 

al curs 2019-2020.
De les 5321 noves contractacions de docents d’escola pública i concertada, un 

total de 4.536 són mestres i professors de reforç Covid, que s’han distribuït de la 
següent manera:

– Mestres d’educació infantil i primària:
• Centres públics: 2.547
• Centres concertats: 707,5
– Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat:
• Centres públics i serveis educatius: 1082,5
• Centres concertats: 282
– Professorat de Formació Professional i Règim especial 212,5
– Mestres i Professors altres programes Covid (psicòlegs, atenció domiciliària...) 240
– Mestres i professors a les aules d’acollida:
• Centres públics: 200
• Centres concertats: 50
Per a l’atenció a l’educació inclusiva s’han contractat 729 professionals que s’han 

distribuït de la següent manera:
– 94 docents d’educació primària en centres públics.
– 64 docents d’educació secundària en centres públics.
– 92 docents per educació inclusiva en centres privats concertats.
– 129 professionals a EAP, CREDA i serveis educatius.
– 204 educadors/ores d’educació especial, fisioterapeutes, treballadors/es socials 

i audioprotesistes.
– 50 professionals d’atenció educativa domiciliària, aula integral de suport i sa-

lut escolar.
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– 92 personal tècnic docent PAE a centres privats concertats.
Per al desenvolupament del Pla de xoc contra les desigualtats s’han contractat 

1.960 professionals que s’han distribuït de la següent manera:
– 280 professional per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives espe-

cials en temps lectiu.
– 5 docents LIC pels nous plans educatius d’entorn.
– 325 personal tècnic d’integració social en centres públics.
– 25 personal tècnic d’integració social en centres concertats.
– 75 educadors/es socials en centres d’alta complexitat.
– 25 promotors/es escolars. Tècnics/es d’integració social.
– 350 monitors/es d’acompanyament educatiu en temps no lectiu.
– 200 professionals per mentories.
– 675 monitors/es per l’alumnat amb necessitats educatives especials (espai migdia).
Per als centres d’educació especial el Departament ha contractat els següents 

professionals:
– 789 professionals en centres d’educació especial públics.
– 1387 professionals en centres d’educació especial concertats.
– 402 professionals en centres d’educació especial d’altres administracions pú-

bliques.
El Departament d’Educació va incrementar, a partir del 28 de setembre, el nom-

bre de dies per fer els nomenaments telemàtics. Els dies establerts són els dilluns, 
dimecres i divendres.

Així mateix, us informo que en el seguiment que fa el Departament de l’evolució 
de la pandèmia es preveu que, en cas que sigui necessari, s’ampliï amb un dia addi-
cional el nombre de dies en què es fan els nomenaments telemàtics.

Barcelona, 15 de desembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals de suport addicionals contractats el curs 2020-2021 
per a atendre als alumnes amb necessitats educatives especials
314-09232/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09231/12.

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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09231/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim de 
substitucions previst per a garantir la cobertura immediata de les 
baixes de docents durant el curs 2020-2021
314-09234/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09231/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
i els centres educatius que començaran el curs escolar més tard de 
la data prevista
314-09262/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09262/12 us in-
formo del següent:

La relació amb els centres i el nombre d’alumnes que van començar el curs 2020-
2021 més tard de la data prevista, desglossat per municipi i per data d’inici, és la 
següent: 

Centre Municipi Alumnes Data inici

Col·legi Cultural Fluvià Badalona 25 24.09.20

Escola Folch i Torres Badalona 73 15.09.20

Escola Ridolaina de Montell Montellà i Martinet 43 16.09.20

Centre de Formació d’Adults del Segrià Lleida 419 28.09.20

Escola 9 Graons Barcelona 148 16.09.20

Escola Ponent Granollers 88 16.09.20

Institut Esteve Terradas ** Cornellà 421 25.09.20

Institut El Castell Esparreguera 250 15.09.20

Escola Vicente Ferrer Sant Boi de Llobregat 50 16.09.20

Col·legi Mare de Déu Dolors Sant Boi de Llobregat 175 21.09.20

Escola Joan Juncadella Sant Vicenç dels Horts 359 17.09.20

Institut Torre Roja Viladecans 104 21.09.20

Institut Jaume I Salou 17 18.09.20

Institut escola Antoni Ubach i Soler Terrassa 484 21.09.20

** L’alumnat afectat va ser alumnat de cicles formatius i, la data d’inici de curs d’aquests cicles formatius va 
ser el 21 de setembre.

Barcelona, 15 de desembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents i personal d’administració i serveis que està de baixa
314-09263/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09263/12, 314-
09264/12, 314-09265/12, 314-09266/12, 314-09267/12 i 314-09268/12 us informo 
del següent:

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

El 14 de setembre de 2020, el nombre total de personal treballador de baixa en 
centres educatius, per qualsevol motiu, era el següent:

– Personal docent: 3.323, que representa un 4,3% del total de personal docent
– Personal no docent: 458, que representa un 4,8% del total de personal no docent
En el càlcul que s’ha fet de les dades corresponents al personal no docent, 

s’hi han inclòs el personal PAS (personal d’administració i serveis) i el personal 
PAE (personal d’atenció educativa).

Per tal de determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció necessà-
ries per al personal docent i PAS de risc, el Departament valora cada cas individu-
alment, tenint en compte l’estat de salut de la persona, les condicions de treball i les 
tasques a realitzar.

Tanmateix, no totes les persones vulnerables són especialment sensibles, de ma-
nera que les mesures a aplicar són diverses: lliurament de material de protecció es-
pecífic (equips de protecció individual), adaptacions organitzatives de la feina (que 
pot arribar a ser de realització d’activitats telemàtiques) o reubicació en un altre lloc.

En el cas de les persones especialment sensibles a la Covid-19, en què no sigui 
possible establir cap d’aquestes mesures, els Serveis de Prevenció de Riscos Labo-
rals poden proposar una baixa a l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) 
o MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) per tal que 
valorin la concessió d’una baixa.

D’altra banda, els nomenaments no s’han endarrerit. El 26 d’agost el Departa-
ment va adjudicar les places vacants, que el personal docent va acceptar durant els 
dies 27 i 28 d’agost. Posteriorment, el 2 de setembre es van fer les adjudicacions dels 
reforços, les substitucions i d’alguna vacant que hagués pogut quedar per cobrir, i els 
docents van acceptar els dies 3 i 4.

La novetat d’aquest curs és que l’adjudicació de les places de reforç i l’adjudica-
ció de les places vacants s’ha fet de forma separada.

Els nomenaments telemàtics per cobrir les necessitats de substitucions dels cen-
tres, de totes les especialitats inclosa l’especialitat de música, es fan tres dies per 
setmana.

Les vacants de religió es van proveint amb les persones disponibles a la borsa i, 
en cas que no sigui possible, els Serveis Territorials d’Educació i el Consorci d’Edu-
cació de Barcelona publiquen la convocatòria corresponent

Amb la publicació del document «Preguntes freqüents i guia per elaborar el 
pla d’organització dels centres educatius per el curs 2020-2021» (https://secundaria.
info/portal/recurs/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf) de 9 de juliol de 2020, s’ha donat 

https://secundaria.info/portal/recurs/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://secundaria.info/portal/recurs/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
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resposta als centres educatius en l’organització del curs 2020-2021 d’acord amb l’es-
tablert en el document Pla d’actuació aprovat pel Procicat el dia 3 de juliol de 2020

A la pàgina 17 del document, sobre l’educació especial, s’hi especifica el següent:
Els mestres d’especialitat EE i MALL podran tenir un grup estable i fer de tutors? 

Sí. Però si dediquen part de l’horari a atendre necessitats educatives de l’alumnat en 
altres grups estables, caldrà respectar les normes de seguretat.

A la pàgina 21 del document, sobre els criteris organitzatius dels recursos per a 
l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, s’hi especifica 
el següent:

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, 
afectiu i social de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen breument els 
criteris que s’han seguit per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i aten-
ció directa de l’alumnat amb especials dificultats. En general, caldria parlar de la 
nova organització de les mesures universals, addicionals i intensives que faci el cen-
tre, sempre tenint en compte el treball en el grup estable i el treball personalitzat, 
centrat en l’alumnat més vulnerable, a càrrec dels especialistes del centre (mestre/a 
d’EE, orientador/a, TIS, mestre/a audició i llenguatge, professionals SIEI, SIAL, 
monitors...) o de fora del centre (EAP, CREDA, CREDV, CRETDIC, CEEPSIR...).

Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la 
pandèmia elaborat amb el Departament de Salut.

Les persones nomenades per a cobrir les vacants per l’1 de setembre, s’incorpo-
ren totes, llevat d’aquelles persones que es trobin en una situació d’incapacitat tem-
poral. Altres nomenaments com reforços o substitucions també es cobreixen a partir 
de l’1 de setembre, i en nomenaments successius.

S’ha de tenir en compte que a finals d’agost es nomenen les persones selecciona-
des per a ocupar les vacants no cobertes al juliol i, a partir de la comunicació dels 
centres (a finals d’agost) sobre les incapacitats temporals que s’han de cobrir a l’inici 
de curs i les especialitats dels reforços, el Departament fa una previsió dels nome-
naments que, pel seu dimensionament, s’han de gestionar esglaonadament durant el 
període comprès entre finals d’agost i principi de setembre.

Barcelona, 15 de desembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques que 
ha previst el Departament d’Educació per als docents i el personal 
d’administració i serveis que siguin de risc durant el curs 2020-2021
314-09264/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09263/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endarreriment dels 
nomenaments als centres escolars
314-09265/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09263/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament dels 
mestres de música i de religió
314-09266/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09263/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció als 
alumnes amb necessitats educatives especials
314-09267/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09263/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mestres que no començaran el curs el primer dia
314-09268/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09263/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del 
protocol d’absentisme escolar
314-09269/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09269/12 us in-
formo del següent:

El Departament d’Educació va publicar el Protocol d’àmbit comunitari de pre-
venció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme el 25 de juny de 2019, 
a la web de la XTEC, després de la seva elaboració que es va fer tenint en compte la 
revisió i les aportacions de les diferents direccions generals del Departament, dels 
Serveis Territorials d’Educació, del Consorci d’Educació de Barcelona i de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya.

Tots els protocols per a la millora de la convivència que el Departament d’Edu-
cació posa a disposició dels centres del Servei d’Educació de Catalunya es revisen 
periòdicament i s’avaluen les aportacions i suggeriments que es puguin rebre des 
dels diferents agents implicats.

Annex, us trameto, una còpia del Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, de-
tecció i intervenció davant situacions d’absentisme

Barcelona, 14 de desembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
els coordinadors de la gestió de la Covid-19 als centres escolars no 
seran professionals sanitaris
314-09271/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09271/12 us in-
formo del següent:

Els referents Covid Escola treballen de forma coordinada amb els centres edu-
catius, els Equips d’Assistència Primària i el Servei de Vigilància Epidemiològica 
(SVE) Territorial, realitzant tasques de caràcter eminentment administratiu i orga-
nitzatiu. En conseqüència, s’ha considerat que no és necessari que aquest personal 
sigui personal sanitari ja que no realitzen tasques d’aquest àmbit.

Barcelona, 15 de desembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’homes i 
el nombre de dones contractats per a impartir l’assignatura de religió 
islàmica
314-09285/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09285/12 us in-
formo del següent:

En el marc del Pla pilot per impartir la matèria de Religió Islàmica en centres 
educatius del Departament d’Educació durant el curs 2020-2021, compta amb el se-
güent personal docent:

– Una docent graduada en Educació Infantil i Primària.
– Una docent graduada en Filologia Àrab.
– Un docent graduat en Filosofia i doctorat en Història de la Filosofia.
El Departament d’Educació aplica les mateixes mesures aplicades per a la con-

tractació del personal docent, i per l’exercici de la docència, independentment de les 
matèries i especialitats.

Barcelona, 14 de desembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els homenatges de 
la Diada Nacional de Catalunya del 2020
314-09314/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09314/12 us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria de Comunicació 
del Govern i Mitjans de Comunicació.

Barcelona, 14 de desembre 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya porta a terme cada any –des del res-

tabliment de les institucions catalanes suprimides l’any 1939 pel cop d’Estat del ge-
neral Franco– la celebració d’un acte institucional en ocasió de la Diada Nacional 
de Catalunya.

Aquest any 2020 s’ha considerat pertinent incloure en l’esmentat acte un home-
natge a tots els afectats per la pandèmia Covid-19, tant els ciutadans que han patit o 
pateixen la malaltia com els ciutadans que malauradament han traspassat. S’ha con-
siderat de plena justícia fer aquest homenatge i record en aquests temps de patiment 
i sacrifici provocat per una pandèmia a escala mundial, de la qual Catalunya no n’ha 
pogut quedar al marge.
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Així mateix, s’ha considerat molt oportú i adient en aquest acte retre un record a 
tots els presos polítics especialment els qui han ostentat la màxima representació de 
Catalunya: president de la Generalitat, presidenta del Parlament de la Generalitat, 
vice-president de la Generalitat i consellers del Govern. Justament perquè el judici 
als esmentats presos fou televisat, la ciutadania pogué comprovar les poques garan-
ties i les innombrables irregularitats que varen acompanyar aquests judicis. Per tant, 
què millor que l’acte de la Diada Nacional per tenir un record als presos per causes 
polítiques.

2. L’acte institucional de la Diada d’enguany fou dissenyat i realitzat seguint els 
protocols Covid-19. Per tant, va ser un acte sense públic i televisat. Únicament fo-
ren presents a l’acte el MH president de la Generalitat, l’Hble vicepresident i l’Hble. 
consellera de la Presidència, que passaren revista a la formació de gala del Cos de 
Mossos d’Esquadra. Aquest disseny d’acte no comporta cap mena de privilegi per 
als polítics. És més, el fet de què sigui un acte tramès en directe per televisió, acos-
ta les institucions i els polítics a la ciutadania, que pot gaudir de l’acte des del seus 
dispositius –TV, tauleta, ordinador, mòbil– amb plena llibertat.

Barcelona, 11 de desembre de 2020
Antoni Molons Garcia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per 
a combatre la bretxa digital, econòmica i social dels menors en 
situació de vulnerabilitat
314-09327/12

Proponent: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09327/12 314-
09329/12 i 314-09330/12 us informo del següent:

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

El Pla de millora d’oportunitats educatives té per objectiu general reforçar els 
centres educatius perquè el curs 2020-2021 comptin amb els recursos necessaris 
per compensar les desigualtats educatives derivades de la covid-19, ateses les con-
seqüències negatives de caràcter social que han afectat de forma més important els 
centres eductius que escolaritzen alumnat socioeconòmicament vulnerable en major 
proporció.

La Resolució EDU/2210/2020, de 10 de setembre, regula el Pla de millora d’opor-
tunitats educatives per al curs 2020-2021, en el marc de les mesures adoptades pel 
Departament d’Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la Covid-19, al 
qual s’integra el Programa del Ministeri d’Educació i Formació Professional de co-
operació territorial per a l’orientació, avenç i enriquiment educatiu en la situació 
d’emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la Co-
vid-19: #PROA + (20-21).

Els destinataris del Pla són l’alumnat dels cinc cents centres d’educació infantil i 
primària i de secundària del Servei d’Educació de Catalunya amb major complexitat 
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educativa derivada de les condicions socioeconòmiques desafavorides del seu alum-
nat, així com l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Per tal d’assolir els objectius general i específics, el Pla s’estructura en 4 àmbits 
d’actuació:

– Àmbit 1. Reducció de les barreres econòmiques, acompanyament
– Àmbit 2. Acompanyament, motivació i suport a l’alumnat i reforç de l’atenció 

educativa
– Àmbit 3. Acompanyament, implicació i participació de les famílies
– Àmbit 4. Acció educativa comunitària i oportunitat educatives més enllà de 

l’escola
Aquests àmbits es concreten en 19 mesures, que preveuen mecanismes per de-

senvolupar-les:
– Mesura 1. Accés equitatiu a les colònies i sortides escolars: Assignació econò-

mica als centres educatius de titularitat pública i ajut directe als centres educatius 
concertats.

– Mesura 2. Gratuïtat dels materials escolars en els ensenyaments gratuïts: As-
signació econòmica als centres educatius de titularitat pública i ajut directe als cen-
tres educatius concertats.

– Mesura 3. Accés equitatiu a les activitats complementàries: Assignació econò-
mica als centres educatius de titularitat pública i ampliació de la dotació de la con-
vocatòria de subvencions per dotar de finançament addicional els centres educatius 
privats concertats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de ca-
racterístiques socioeconòmiques desafavorides.

– Mesura 4. Acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat i dinamització 
del temps educatiu no lectiu: Assignació econòmica als centres educatius de titu-
laritat pública i ajut directe als centres educatius concertats per la contractació de 
serveis de monitoratge.

– Mesura 5. Mentoria social: Assignació econòmica als centres educatius de 
titularitat pública i ajut directe als centres educatius concertats per contractar pro-
grames o projectes de mentoria social amb entitats especialitzades o per cobrir les 
despeses dels projectes organitzats directament pels centres educatius.

– Mesura 6. Reforç del Projecte de promoció escolar al poble gitano de Catalu-
nya: Increment del pressupost dedicat al projecte. L’increment del pressupost es de-
dicarà, preferentment, a ampliar la dotació de promotors i promotores escolars i les 
zones d’actuació del projecte.

– Mesura 7. Tallers d’estudi assistit i de suport escolar diversificat: En el cas dels 
centres educatius no gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona i dels centres 
que no pertanyin a un Pla educatiu d’entorn, assignació econòmica als centres edu-
catius de titularitat pública i ajut directe als centres educatius per contractar tallers 
de suport i acompanyament escolar.

Increment de la dotació econòmica als plans educatius d’entorn per augmentar 
l’oferta de tallers de suport i acompanyament escolar adreçats a l’alumnat amb situa-
ció de vulnerabilitat socioeconòmica, també durant l’estiu 2021.

Transferència de fons al Consorci d’Educació de Barcelona per oferir tallers de 
suport i acompanyament escolar adreçats a l’alumnat amb situació de vulnerabili-
tat socioeconòmica dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya de la 
ciutat de Barcelona, també durant l’estiu 2021.

– Mesura 8. Acollida i retrobament de l’alumnat: Assignació econòmica als cen-
tres educatius de titularitat pública i ajut directe als centres educatius concertats per 
finançar accions d’acollida i retrobament adreçades a l’alumnat, amb especial aten-
ció a l’alumnat amb menor índex de seguiment escolar durant el confinament.

– Mesura 9. Reforç de l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de su-
port educatiu: Assignació de fons a la Direcció General d’Atenció a la Família Co-
munitat Educativa per incrementar les hores de monitors i monitores de menjador en 
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els centres públics amb o sense acord de corresponsabilitat, per atendre l’increment 
del nombre d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i les dotaci-
ons extraordinàries de monitors i monitores per adaptar els serveis de menjador a les 
condicions de seguretat per front a la Covid-19, especialment en relació amb l’alum-
nat amb necessitat específiques de suport educatiu.

Increment de la partida pressupostària per contractar vetlladors i vetlladores en 
l’horari lectiu.

– Mesura 10. Reforç del personal d’atenció educativa: Assignació d’un tècnic o 
d’una tècnica d’integració social en el centres educatius públics, si el centre educatiu 
no en té, o increment de la dotació si la que té no és amb dedicació de jornada comple- 
ta o és insuficient. Excepcionalment es poden fer assignacions a centres amb com- 
plexitat educativa que no participin en el Pla de Millora.

Assignació d’un ajut directe als centres educatius concertats per contractar un 
tècnic o tècnica d’integració social, amb dedicació completa o parcial.

Assignació d’un educador o d’una educadora social als 75 centres educatius pú-
blics proposats pels serveis territorials d’Educació corresponents.

– Mesura 11. Formació de famílies, especialment en relació amb el coneixe-
ment del català, la competència digital i la parentalitat positiva, i accions de suport 
i orientació a les famílies: Assignació econòmica als centres educatius de titularitat 
pública i ajut directe als centres educatius concertats per contractar tallers de forma-
ció i serveis de suport i orientació adreçats a les famílies.

– Mesura 12. Dinamització de les AMPA i foment de la participació de les famí-
lies: Assignació econòmica als centres educatius de titularitat pública i ajut directe 
als centres concertats per finançar projectes o programes per dinamitzar l’AMPA del 
centre i per fomentar la participació de les famílies en la vida del centre educatiu.

– Mesura 13. Millora de la comunicació famílies-escola: Assignació econòmica 
als centres educatius de titularitat pública i ajut directe als centres educatius con-
certats per finançar actuacions adreçades a la millora de la comunicació entre els 
centres educatius i les famílies.

– Mesura 14. Suport a les federacions d’associacions de famílies d’alumnes dels 
centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya: Increment de la dotació de la 
convocatòria de subvencions adreçades a les federacions d’associacions de famílies 
d’alumnes per al finançament de projectes relacionats amb la millora de la formació 
de les famílies i el foment de la participació i la implicació de les famílies de cen-
tres educatius ubicats, preferentment, en entorns socioeconòmicament desafavorits.

– Mesura 15. Creació de nous plans educatius d’entorn: Increment de la partida 
pressupostària corresponent de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comu-
nitat Educativa per la creació de cinc nous plans educatius d’entorn en zones amb 
centres educatius amb elevada complexitat educativa.

– Mesura 16. Reforç del lideratge i la coordinació dels plans educatius d’entorn: 
Increment de la dotació econòmica dels plans educatius d’entorn seleccionats per la 
Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa per cofinançar amb 
l’Ajuntament corresponent la contractació d’un coordinador o coordinadora del pla.

– Mesura 17. Actuacions comunitàries contra l’abandonament escolar: Increment 
de la dotació econòmica dels plans educatius d’entorn seleccionats per la Subdi-
recció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa per cofinançar amb 
l’Ajuntament corresponent la contractació de tècnics o tècniques locals de prevenció 
de l’absentisme escolar i/o per l’elaboració de plans locals de prevenció de l’absen-
tisme escolar.

– Mesura 18. Foment de l’orientació d’àmbit comunitari: Increment de la dotació 
econòmica dels plans educatius d’entorn seleccionats per la Subdirecció General de 
Suport i Atenció a la Comunitat Educativa per finançar la creació del Servei d’Ori-
entació d’Àmbit Comunitari (SOAC). El SOAC es crea en el marc del Programa 
d’innovació pedagògica Plans Educatius d’Entorn 0-20 (aprovat per la Resolució 
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EDU/423/2019, de 21 de febrer), i es planteja tres objectius: (1) orientar i acompa-
nyar l’alumnat i les seves famílies, (2) evitar l’absentisme i abandonament escolar 
prematur i, finalment, (3) evitar la segregació escolar i minimitzar els seus riscos.

– Mesura 19. Oportunitats educatives més enllà de l’escola: Increment de la do-
tació econòmica dels plans educatius d’entorn per reforçar l’oferta d’accions educa-
tives més enllà de l’horari lectiu i també durant l’estiu de 2021.

Transferència de fons al Consorci d’Educació de Barcelona per reforçar l’oferta 
d’accions educatives més enllà de l’horari lectiu i també durant l’estiu de 2021.

En el cas de centres educatius no gestionats pel Consorci d’Educació de Barce-
lona i de centre públics que no pertanyin a un pla educatiu d’entorn, assignació eco-
nòmica als centres educatius de titularitat pública i ajut directe als centres educatius 
concertats per finançar accions educatives més enllà de l’horari lectiu.

La dotació pressupostària prevista per donar resposta a l’aplicació d’aquestes me-
sures és de 48.050.188,60€.

A més d’aquestes mesures exposades, el Pla d’Educació Digital per a Catalunya 
2020-2023 presentat pel Departament d’Educació, en el marc de la XII Legislatura, 
té per objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els 
ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat caracterit-
zada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnolo-
gies. L’emergència educativa actual, generada per la crisis sanitària de la Covid-19, 
i l’escletxa digital existent, demostren que la necessitat d’un model de transformació 
digital metodològica, acompanyada de continguts, recursos i connectivitat.

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

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

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

– Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent 
entesa com una competència clau del s. xxi.

– Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin 
l’aprenentatge en el marc de la transformació educativa.

En el marc del Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023 està previst 
la dotació d’equipaments per a tot l’alumnat a partir de 5è de primària al llarg de 3 
anys i, de forma esglaonada.

Pel que fa al curs 2020-2021, el Departament ha previst dotar a tot l’alumnat es-
colaritzat a partir de 3r de l’ESO, així com l’alumnat més vulnerable que no disposa 
d’equipament escolaritzat a partir de 5è de primària.

L’alumnat que no disposa de connectivitat rebrà un dispositiu a Mifi amb con-
nectivitat. I es prioritzarà el lliurament d’equipaments en els centres de més comple-
xitat que no disposin d’ordinadors.

També està prevista la dotació d’equipaments pel professorat i la millora de la 
connectivitat als centres.

Les dates dels lliuraments estan establertes en els plecs de prescripcions tècni-
ques del concurs per l’adjudicació del contracte de serveis del projecte d’acceleració 
de la transformació digital, que es pot consultar en el següent enllaç: https://con-
tractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&id-
Doc=66712808&lawType=
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En paral·lel s’ha treballat per la millora de la connectivitat dels centres educatius 
del Departament d’Educació amb l’Àrea TIC del CTTI.

Per altra banda tots els centres disposen de les següents plataformes, al núvol  
i escalable:

– Un virtual d’aprenentatge, Eix - Moodle, garantint que no es pugui penjar en 
cas de confinament total de la població. Així com la publicació d’unes orientacions 
per fer-ne un bon ús en els diferents escenaris d’aprenentatge, presencial, virtual  
i híbrid.

– Un espai web de comunicació amb les famílies, Nodes.
– Un entorn virtual de formació del professorat, Odissea.
– Un espai amb models de continguts digitals moodel adreçats a l’alumnat de 5è 

fins a 4t d’ESO dels diferents àmbits, en la plataforma Alexandria.
Així mateix, us informo que el Departament garanteix la concessió d’ajuts de 

menjador a totes les sol·licituds que acompleixin els requisits establerts en les convo-
catòries, independentment del moment del curs escolar en què es presentin.

El Departament d’Educació té previst actualitzar el llindar de renda a tenir en 
compte per a la concessió dels ajuts, d’acord amb les dades de la taxa de risc de po-
bresa que publica l’Idescat.

Pel que fa a les adaptacions específiques dels ajuts amb motiu de la pandèmia 
Covid, en els supòsits en què, per raons sanitàries i en el marc de les mesures con-
tra la pandèmia per Covid-19, es tanqui un centre educatiu amb servei de menjador, 
es mantindrà parcialment el servei de menjador per garantir la continuïtat dels ajuts 
per a l’alumnat beneficiari, mitjançant el format de menús per emportar, sempre que 
això sigui possible d’acord amb les condicions determinades en la resolució per la 
qual s’hagi acordat el tancament.

No obstant l’anterior, els consells comarcals, com a responsables de la gestió dels 
ajuts individuals de menjador, i en el seu cas els ajuntaments si són ens contractants, 
d’acord amb el Consell Comarcal i/o el Departament poden adoptar altres mesures 
diferents per garantir la continuïtat d’aquests ajuts en els supòsits de tancaments dels 
centres de la seva comarca.

Barcelona, 15 de desembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a vetllar pel dret a l’educació dels menors en situació 
de vulnerabilitat
314-09329/12

Proponent: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09327/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a 
les famílies amb fills menors en situació de vulnerabilitat el segon 
semestre del 2020
314-09330/12

Proponent: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09327/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les obres 
d’ampliació del l’Institut de Guissona (Segarra)
314-09343/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09343/12, 314-09344/12 i 314-09345/12 
us informo del següent:

Atès que les preguntes 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 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

El Departament d’Educació té constància dels fets que es van produir en l’execu-
ció de les obres d’ampliació de l’Institut de Guissona el 21 de setembre d’enguany. 
El motiu pel qual es va enfonsar la llosa mentre la formigonaven, va ser perquè els 
puntals van col·lapsar i això va ocasionar que aquests cedissin.

La lesió que va patir el treballador en qüestió, a conseqüència de l’esfondrament 
de la part del sostre de la planta baixa de l’edifici, es va qualificar com a lleu per 
contusions, i va rebre l’alta hospitalària el mateix dia de l’accident.

Per tal de resoldre la situació es va acordar el següent:
– Millorar el terreny amb una capa de grava.
– Posar puntals de 5 m. Utilitzar puntals auxiliars per fer la substitució que des-

prés es retirarien. D’aquesta manera, s’evita haver de treure l’encofrat.
– Substituir els retalls de taulons per taulons.
– Verificar i repassar els pilars metàl·lics que van cedir al caure la llosa.
– Verificar la verticalitat dels pilars de formigó.
– Netejar tot el formigó adherit a l’estructura que romangui i fer reparacions pun-

tuals allà on s’estimin necessàries, atès que després de la inspecció l’estructurista va 
valorar que no hi havia afectació significativa en aquesta.

– Intentar mantenir les plaques que van caure, sempre i quan la seva idoneïtat 
hagi estat comprovada.

A causa de l’esfondrament que es va produir el 21 de setembre, el calendari 
d’execució de les obres s’ha vist alterat, no obstant, el Departament treballa en la 
reprogramació de les tasques i en l’ampliació dels equips perquè aquestes finalitzin 
abans d’acabar el curs 2020-2021.

Barcelona, 15 de desembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard previst 
a causa d’un accident en les obres d’ampliació de l’Institut de 
Guissona (Segarra)
314-09344/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09343/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses 
per a garantir la seguretat i els terminis d’execució de l’obra de 
l’Institut de Guissona (Segarra)
314-09345/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09343/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
rurals assignats al Pallars Sobirà
314-09373/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-09373/12, 
314-09374/12, 314-09375/12, i 314-09376/12; atès que les iniciatives es refereixen a 
un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet 
que és objectivament constatable, es considera convenient respondre-les de manera 
conjunta per tal de facilitar-ne l’elaboració, us informo del següent:

Referent a la pregunta 314-09373/12 i d’acord amb la Relació de Llocs de Treball 
actual del Cos d’Agents Rural (CAR), la plantilla de membres d’aquest cos adscrits 
a l’Àrea Bàsica del Pallars Sobirà és de 18 efectius.

En relació amb la pregunta 314-09374/12, el ventall de funcions que té el Cos 
d’Agents Rurals és molt ampli, de manera que es procura atendre a totes i cadascu-
na de les demandes de serveis que els requereixen, per la qual cosa tots els agents 
de l’Àrea Bàsica del Pallars Sobirà poden fer tasques a la zona del Parc Nacional 
d’Aigüestortes que es troba al Pallars Sobirà. Unes tasques d’acord amb les condi-
cions de treball establertes per aquest col·lectiu, procurant que dins l’organització 
ordinària de les diferents tasques assignades a aquests agents es dediqui com a mí-
nim de forma habitual una patrulla al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici.

Pel que fa a la pregunta 314-09375/12, el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals 
pel període 2019-2024, aprovat per Acord de Govern de 16 de juliol de 2019, preveu 
un increment de plantilla generalitzat a tot el territori de Catalunya. Concretament, 
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aquest increment a l’Alt Pirineu és de 6 dotacions, que afecten al Pallars Sobirà 
amb la incorporació de personal del CAR de l’escala executiva, actualment mancats 
d’aquesta figura.

Finalment, i referent a la pregunta 314-09376/12, respecte el plantejament d’una 
guarderia pròpia dedicada de forma exclusiva a l’atenció al Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici, no s’ha valorat atès que, tal i com ja s’ha esmentat 
en una anterior resposta, el Cos d’Agents Rurals té atribuït un ampli ventall de fun-
cions que cal atendre i excloure un grup d’aquests agents per a la realització d’unes 
tasques i funcions molt concretes desvirtuaria l’essència pròpia del cos. Tot i això, 
conscients de la problemàtica, actualment es prioritza una presència mínima perma-
nent d’una unitat del Cos d’Agents Rurals a les zones de més freqüentació d’aquest 
espai natural, que es reforça a aquelles èpoques de més afluència de visitants.

Barcelona, 17 de desembre de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
rurals assignats al Pallars Sobirà que poden fer tasques al Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
314-09374/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09373/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del 
nombre d’agents rurals en zones naturals amb una gran afluència de 
persones
314-09375/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09373/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat 
d’instal·lar una guarderia pròpia d’agents rurals a Espot (Pallars 
Sobirà)
314-09376/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09373/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
amb necessitats especials matriculats a l’escola ordinària del curs 
actual i dels darrers tres cursos
314-09447/12

Proponent: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09447/12 us in-
formo del següent:

La relació d’alumnat NEE escolaritzat en centres educatius ordinaris, durant el 
període comprès entre els cursos escolars 2017-2018 i 2019-2020, és la següent: 

Nombre d’alumnes amb necessitats educatives 
especials en centres ordinaris 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Discapacitat auditiva 1.211 1.350  1.525
Discapacitat intel·lectual 6.701 8.605  9.738 
Discapacitat motriu 1.434 1.580  1.777 
Discapacitat visual 569 640  725 
Pluridiscapacitat 374 442  497 
Retard del desenvolupament sense etiologia clara 4.322 4.744  5.202 
Trastorns de l’espectre autista 6.523 7.977  10.129 
Trastorns greus de conducta (inclou trastorns 
mentals greus) 2.880 3.243  3.652 
Total 24.014 28.581  33.245

Font: Departament d’Educació. Estadística de l’ensenyament.

Pel que fa a les dades corresponents d’alumnat NEE escolaritzat en centres ordi-
naris en el curs actual, encara no són definitives.

Barcelona, 15 de desembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies incoades per incompliment de les mesures adoptades per 
a fer front a la pandèmia de Covid-19
314-09610/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09610/12 i 314-
09611/12, 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 i proporcionar una major cohesió a la 
informació.
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Entre el 19 de juny i el 30 de novembre de 2020 la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra (PG-ME) va aixecar 31.078 actes de denúncia per infracció del 
Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic 
per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a 
la crisi sanitària provocada per la Covid-19, les quals han estat trameses al Departa-
ment de Salut per a la seva tramitació.

Pel que fa a la data concreta de l’11 de setembre de 2020, el nombre d’actes ai-
xecades per la PG-ME per infracció a les mesures sanitàries per fer front a la pan-
dèmia de la Covid-19 va ser de 68.

L’augment del nombre de denúncies que es produeix el mes de novembre ve do-
nat per la publicació del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara 
l’estat d’alarma a Espanya, que estableix mesures restrictives per frenar l’expansió  
de la pandèmia i habilita les comunitats autònomes per a adoptar una part important de  
les decisions per a la seva implementació. El mateix dia 25 d’octubre es va publicar 
la Resolució SLT/2620/2020, per la qual s’adopten mesures de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya i 
estableix restriccions a la mobilitat nocturna, i el 30 d’octubre es va publicar la Re-
solució SLT/2700/2020, que amplia les mesures restrictives en diverses activitats, 
limita l’entrada i la sortida de persones de Catalunya i estableix el confinament mu-
nicipal des de les 6 hores dels divendres fins a les 6 hores dels dilluns.

S’especifica, en document annex, la informació desglossada per regions policials.

Barcelona, 14 de desembre de 2020
Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes 
de denúncia aixecades per incompliment de les mesures adoptades 
per a fer front a la pandèmia de Covid-19 l’11 de setembre de 2020
314-09611/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09610/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància de la 
caça per a evitar l’arribada de la pesta porcina africana
314-09629/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-09629/12 i 
314-09630/12; atès que les iniciatives es refereixen a un mateix assumpte i, per con-
següent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constata-
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ble, es considera convenient respondre-les de manera conjunta per tal de facilitar-ne 
l’elaboració, us informo del següent:

En relació amb la pregunta 314-09629/12, pel que fa a l’arribada del Pesta Porci-
na Africana (PPA) cal assenyalar que està descrit que la sobreabundància de porcs 
senglars no és un factor que afavoreixi l’aparició d’aquesta malaltia, sinó que en 
cas d’aparèixer sí que és un factor que pot contribuir a fer-ne més complicat el seu 
control. En aquest sentit, el Govern és plenament conscient del potencial que té el 
senglar com a vector de propagació d’aquesta malaltia. És per aquest motiu que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ja ha adoptat 
en els darrers anys diverses mesures de caràcter preventiu.

Per una banda, pel que fa a evitar l’aparició de la malaltia de la PPA en el sen-
glar, destaquen les campanyes informatives que s’han portat a terme adreçades a la 
ciutadania en general, però específicament als usuaris dels espais naturals, per cons-
cienciar de no deixar restes de menjar a l’abast dels senglars ja que els aliments són 
una de les vies de contagi més importants. Així mateix s’ha emfasitzat la necessitat 
de comunicar de manera immediata al Cos d’Agents Rurals en cas que es detectin 
senglars morts o malalts.

També es fan inspeccions als punts determinats com a problemàtics, com per 
exemple les àrees de descans de les vies ràpides amb connexió amb Europa, per con-
trolar els contenidors existents, així com el tancament d’accessos per evitar l’entrada 
de senglars.

Pel que fa al control sanitari, cal destacar que des del 2012 hi ha implantat a Ca-
talunya un programa de vigilància sanitària de la fauna, a través del qual s’analitzen 
més de 1.000 senglars anualment. Una de les diverses malalties que es controla és, 
precisament, la PPA. Així mateix, des de fa dos anys està en marxa el protocol de 
vigilància passiva per a la detecció precoç de la PPA, el qual consisteix en la reco-
llida i anàlisi ràpides de senglars morts sense causa aparent. En aquesta protocol 
hi actua el Cos dels Agents Rurals i especialistes en fauna de la UAB (SEFaS) i de 
l’IRTA-CReSA.

Per altra banda, i en relació amb l’activitat de la caça, destacar que ja es con-
templen nombroses modificacions en la forma de caçar aquest animal; en el sentit 
que, quan és necessari, és permès caçar tots els dies de la setmana i amb sistemes 
extraordinaris en aplicació de les autoritzacions excepcionals que preveu la llei per 
prevenir danys al sector agrari, els accidents de trànsit i, entre d’altres, els problemes 
en sanitat animal, prevenció de la PPA inclosa. En conseqüència, en les darreres 
temporades s’han assolit rècords històrics de captures, d’uns 60.000 animals cap-
turats oficialment, només reduïts lleugerament en anys de sequera i poca producció 
d’aglans. En aquest sentit, mai s’havien capturat tants senglars, malgrat que el nom-
bre de caçadors disminueix any rere any.

Així i per exemple, durant les restriccions aplicades amb l’objectiu de contenir 
la Covid-19, el Govern, amb l’informe favorable del PROCICAT, ha eximit del com-
pliment de les restriccions de mobilitat i activitat de caràcter general que tenen tots 
els ciutadans en els sentits següents:

− Totes les actuacions de captura i control per danys originats pel senglar; pre-
venció d’accidents i lluita contra la PPA; i la tuberculosi bovina, inclosos caps de 
setmana i actuacions nocturnes, per part de qualsevol caçador, indistintament de la 
zona de residència d’aquest, estan autoritzats.

− Tota l’activitat cinegètica i per a tots els caçadors està autoritzada entre dilluns 
i dijous (incloses les batudes de senglar).

− Totes les batudes ordinàries de porc senglar, llevat de la zona de Collserola (on 
no hi ha pràcticament activitat agrària), sense restriccions de mobilitat pels caçadors 
independentment del seu lloc de residència, estan autoritzades. Les batudes de sen-
glar es tornaran a programar amb l’objectiu que no se’n perdi cap.
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No obstant això, és necessari prendre consciència en el sentit que amb la caça no 
n’hi ha prou per reduir la població de senglar ja que és difícil que en els propers anys 
es capturin més senglars només a través d’aquesta activitat. D’acord als informes en-
carregats pel DARP a alguns dels principals especialistes mundials en l’espècie, és 
sabut i segons els models matemàtics que:

– Amb la pressió actual de caça no es podrà controlar la població de senglar.
– Seria necessari caçar uns 100.000 exemplars anuals per mantenir la població 

estabilitzada, i uns 130.000 per fer disminuir la població d’una forma sensible.
– És a dir, es necessitaria extreure cada any el 66% de la població de senglars per 

a mantenir la seva població estable, i pràcticament un 100% més per a fer-la baixar 
de forma sensible en el conjunt de Catalunya.

– L’altre element eficaç per a reduir les seves poblacions és, a més d’actuar en la 
seva mortalitat, actuar preventivament en la seva natalitat.

– No és necessari intensificar actuacions a tot el territori de Catalunya (ja que en 
algunes zones sí que hi ha capacitat per a mantenir les seves poblacions en baixes 
densitats amb l’activitat cinegètica actual, com ara les Terres de l’Ebre, l’Alt Pirineu, 
les comarques de Tarragona o la Plana de Lleida). Cal concentrar-les on els models 
demostren que, malgrat l’ingent esforç dels caçadors per capturar-ne, no s’aconse-
gueix reduir-ne els exemplars (especialment a les comarques de Girona i algunes 
de properes).

Per tot això, el Govern està ultimant el Pla específic de prevenció de l’arribada i 
propagació de la Pesta Porcina Africana entre les poblacions de senglar (Sus scrofa) 
a Catalunya. En aquesta estratègia, l’activitat cinegètica segueix essent una actuació 
troncal i, és clar, té i seguirà tenint tot el suport del Govern. Per primera vegada la 
Generalitat ha adoptat mesures d’incentivació de les captures i també donarà suport 
a les colles de caçadors per cofinançar les assegurances dels gossos que participen 
en aquestes batudes d’interès públic.

Pel que fa a la pregunta 314-09630/12, des de fa aproximadament cinc anys, el 
Govern inclou mesures a la Resolució anual per la qual es fixen les espècies objecte 
d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a cada 
temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya (actualment vigent la Resolu-
ció ARP/1015/2020, de 12 de maig). Al seu article 10 s’adopten les mesures generals 
especials de protecció de l’activitat agrària, forestal i ramadera; i al seu article 11 es 
regula l’emergència cinegètica. Sovint existeix certa confusió general entre la lluita 
general contra l’abundància de determinades espècies cinegètiques pels danys en-
vers els conreus, els accidents de trànsit o les malalties de la fauna ramadera, entre 
d’altres; i el concepte d’emergència cinegètica. Pel seu volum i incidència, aquesta 
darrera està reservada al senglar i al conill, i només s’activa quan les necessitats 
ultrapassen determinats llindars i en el lloc on es produeixen i concentren els pro-
blemes.

En canvi, la lluita contra la sobreabundància d’aquestes espècies és de caràcter 
permanent i afecta a totes les espècies i durant tot l’any. En aquest sentit, les actua-
cions es poden realitzar en tot moment, tant durant la temporada de caça com fora 
d’aquesta. L’article 10 de l’esmentada resolució inclou:

1. Facilitació de l’activitat cinegètica ordinària.
2. Ampliació dels períodes hàbils en els indrets del territori que sigui necessari 

per evitar els perjudicis ocasionats.
3. Emissió d’autoritzacions excepcionals de captura per danys o perjudicis a l’agri-

cultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides o la caça. Actu-
alment, a més, s’ha implantant una aplicació telemàtica de comunicació i sol·licitud 
d’actuacions excepcionals que fan que siguin molt més àgils i ràpides, i més segures 
administrativament. En aquest sentit, cada any s’emeten milers d’autoritzacions.

4. Procediment de comunicació de realització de batudes o aguaits de senglar 
durant l’estiu.
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5. Autorització amb caràcter excepcional dels membres del Cos d’Agents Rurals 
i, en cas de necessitat, altres agents de l’autoritat, per actuar i capturar mitjançant 
l’ús d’arma de foc o de mètodes de captura en viu per motius d’urgència, com a con-
seqüència de la presència d’exemplars/individus conflictius d’espècies cinegètiques 
i d’exemplars de les espècies incloses en aquesta, que comportin un risc imminent 
per evitar-ne els danys o minimitzar-los.

6. Ampliació de les modalitats i sistemes de captura en les autoritzacions per 
danys.

7. Actuacions de prevenció, tot evitant l’accés dels animals a zones o conreus 
concrets i la seva alimentació.

Com s’ha dit i per exemple el senglar, en totes les modalitats previstes, es pot 
caçar tots els dies de la setmana i durant tot l’any, sempre d’acord amb el sistemes 
de control legalment previstos. La pressió és tan alta que en les darreres temporades 
s’han assolit rècords històrics de captures. Així mateix, també hi ha rècords histò-
rics en la captura de cabirols, cérvols, ànecs, o tudons, per exemple.

Durant les actuals restriccions en motiu de la lluita contra la Covid-19 relacio-
nades amb la segona onada, el Govern, amb l’informe favorable del PROCICAT, ha 
aixecat les limitacions generals que tenen tots els ciutadans en els sentits següents:

− Totes les actuacions de captura i control per danys originats per qualsevol es-
pècie cinegètica, inclosos caps de setmana i actuacions nocturnes, per part de qual-
sevol caçador, indistintament de la zona de residència, estan autoritzades.

− Tota l’activitat cinegètica i per a tots els caçadors està autoritzada entre dilluns 
i dijous.

− Tota l’activitat cinegètica està autoritzada en cap de setmana (de divendres a 
diumenge), pels caçadors locals, que la poden realitzar en el seu municipi o limí-
trofs.

− Totes les batudes ordinàries de porc senglar, llevat de la zona de Collserola (on 
no hi ha pràcticament activitat agrària), sense restriccions de mobilitat pels caça-
dors, independentment del seu lloc de residència, estan autoritzades. Les batudes de 
senglar es tornaran a programar amb l’objectiu que no se’n perdi cap.

− Tota l’activitat de cacera d’ànecs al Delta de l’Ebre està autoritzada com a for-
ma de lluita contra els danys elevats dels ocells aquàtics a aquestes zones.

Així mateix, com s’ha dit anteriorment, el Govern ja està treballant en la con-
creció del Pla específic de prevenció de l’arribada i propagació de la Pesta Porcina 
Africana entre les poblacions de senglar (Sus scrofa) a Catalunya, amb una bateria 
de noves eines per controlar la població d’aquesta espècie.

Finalment i en relació amb l’emergència cinegètica pròpiament dita, el Govern 
l’adoptarà si es produeixen les circumstàncies que en justifiquen la declaració. 
D’acord amb la llei i l’article 11 de la Resolució esmentada, cal aplicar-la si en una 
determinada comarca o àmbit territorial es produeix una abundància d’individus 
d’una espècie cinegètica de manera que resulti perillosa o nociva per a les persones 
o perjudicial per a l’agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies pro-
tegides o la caça, sempre que es superin els llindars establerts.

Barcelona, 17 de desembre de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
extraordinàries impulsades per a fer front a l’emergència cinegètica
314-09630/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09629/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
material que pateix l’Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)
314-09636/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09636/12, 314-09637/12, 314-09638/12, 
314-09639/12, 314-09640/12 i 314-09641/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes 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 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

La relació corresponent al mobiliari que el Departament ha lliurat a l’Institut la 
Riera, per donar resposta a les necessitats derivades de la posada en funcionament 
de dos grups de 4t d’ESO, és la següent:

– 8 rengleres de 8 penjadors.
– 2 armaris amb portes de fusta.
– 4 prestatgeries.
– 2 taulers de suro.
– 60 taules d’alumnes i cadires.
– 2 pissarres per a retolador.
– 2 taules i cadires de professor.
Amb la suspensió dels termes i terminis dels tràmits administratius de contrac-

tació durant l’estat d’alarma, el contracte d’adjudicació per la compra de mobiliari 
es va signar la darrera setmana de setembre. Davant d’aquesta situació i tenint en 
compte que les empreses adjudicatàries es coneixien la primera setmana de setem-
bre, es va acordar que entregarien aquell material imprescindible per a iniciar el 
curs. Així, l’11 de setembre es va entregar a l’Institut La Riera, 60 taules i 60 cadires 
perquè l’alumnat de 4t d’ESO pogués iniciar el curs.

Un cop signats els contractes corresponents, les empreses adjudicatàries van en-
tregar la resta de material als centres.

Amb l’entrega del material imprescindible per a l’inici de curs (taules i cadires), 
i amb més material disponible del centre, l’institut La Riera va poder impartir les 
classes amb normalitat, i així es va comunicar a les famílies.

Barcelona, 16 de desembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de 
material que ha fet l’Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)
314-09637/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09636/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
garantiment del material escolar necessari abans de començar 
el curs 2020-2021 per a les noves aules de l’Institut La Riera, de 
Badalona (Barcelonès)
314-09638/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09636/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
d’arribada del material escolar a l’Institut La Riera, de Badalona 
(Barcelonès)
314-09639/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09636/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució donada a 
l’Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès), perquè pugui començar 
el curs amb normalitat sense el material necessari
314-09640/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09636/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
afectats per la manca de material a l’Institut La Riera, de Badalona 
(Barcelonès)
314-09641/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09636/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
la suficiència alimentària als infants i les famílies que tenen beca 
de menjador durant el curs 2020-2021 en episodis d’aïllament o 
quarantena
314-09664/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 preguntes parlamentàries 314-09664/12, 
314-09665/12, 314-09666/12, 314-09667/12 i 314-09668/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes 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 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

Les mesures específiques per als beneficiaris d’ajuts de menjador escolar que 
s’han establert per al cas d’aïllament o quarantena de l’alumnat i per al cas de con-
finament total del centre, s’han determinat al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 
per a centres educatius en el marc de la pandèmia i al document de Gestió de casos 
Covid-19 als centres educatius.

La disposició addicional del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en 
el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Co-
vid-19, estableix el següent:

«Continuïtat dels ajuts individuals de menjador en els supòsits de tancament 
d’un centre o de quarantena o de l’aïllament domiciliari d’alumnes d’un o més grups 
que afectin a alumnat beneficiari d’aquests ajuts.

1. En els supòsits en què, per raons sanitàries i en el marc de les mesures contra 
la pandèmia per Covid-19, es tanqui un centre educatiu amb servei de menjador o 
es posin en quarantena o aïllament alumnes d’un o més grups, es garanteix a l’alum-
nat beneficiari d’ajuts individuals de menjador la continuïtat dels seus ajuts durant 
el període lectiu, mitjançant el sistema que determinin, en el marc de llurs compe-
tències, el Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona. Prefe-
rentment, aquest sistema ha de ser la prestació del servei de menjador mitjançant la 
modalitat de menús per emportar.

2. En el sistema de menús per emportar, el Departament d’Educació i el Consor-
ci d’Educació de Barcelona determinen, en el marc de llurs competències, els dies 
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lectius del període del tancament del centre o de quarantena del grup en els quals 
els alumnes amb ajut parcial tenen dret a un menú per emportar.

3. Les famílies dels alumnes beneficiaris d’un ajut individual de menjador, total o 
parcial, que no vulguin fer ús del servei per emportar ho han de comunicar expres-
sament al centre abans de l’inici del període de tancament, quarantena o aïllament.

4. Les administracions que gestionen els ajuts de menjador abonen a les empre-
ses o entitats prestatàries del servei de menjador escolar el preu dels menús elabo-
rats i no recollits en el cas que els beneficiaris no hagin comunicat amb antelació 
suficient que no recolliran el menú.

5. En el cas de les administracions que gestionen els ajuts de menjador per dele-
gació del Departament d’Educació, el cost d’aquests menús l’assumeix el Departa-
ment d’Educació, regularitzant els imports abonats per aquest concepte mitjançant 
l’autorització de despesa que es tramita per cada curs escolar i la seva posterior li-
quidació, un cop justificades les actuacions corresponents.

6. El preu del menú en la modalitat per emportar és el mateix que el que estigui 
establert en el menjador de què es tracti, per al curs 2020-2021, per a un usuari ha-
bitual del servei, amb el topall del preu màxim fixat pel Departament d’Educació.

7. La regularització es fa per a tot el curs escolar 2020-2021.»
Les mesures específiques per als beneficiaris dels ajuts individuals de menjador 

escolar són d’aplicació a tots l’alumnat que té atorgat l’ajut, amb independència de la 
titularitat del centre on estiguin escolaritzats.

Quan per raons sanitàries i en el marc de les mesures contra la pandèmia per 
Covid-19, es prengui la mesura de confinament total d’un centre, o bé calgui que 
un o diversos alumnes beneficiaris d’ajuts de menjador no assisteixin a classe per 
trobar-se en aïllament o quarantena, el centre educatiu ha de garantir la continuïtat 
dels ajuts individuals de menjador mitjançant el format de menús per emportar, fent 
les gestions necessàries per facilitar-ne el repartiment en les condicions establertes.

Les característiques del menú per emportar són les següents:
– Es facilitarà un menú per emportar a cada alumne/a beneficiari d’ajut de men-

jador, tots els dies que hagi de romandre en aïllament o quarantena, o els dies de 
confinament del centre, independentment que l’ajut de menjador concedit sigui par-
cial o total. El menú per emportar ha de constar de primer plat, segon plat i postre, 
i s’ha de servir en envasos nets i d’un sol ús.

– El centre educatiu organitzarà el repartiment dels menús, en coordinació amb 
l’empresa o entitat prestadora del servei i del consell comarcal, Consorci d’Educació 
de Barcelona, Àrea Metropolitana o ajuntament, si s’escau. En tot cas, caldrà garan-
tir la distància de seguretat en el moment del lliurament. S’ha d’incloure el control 
del lliurament dels menús per emportar a l’habitual sistema de control d’assistència 
al menjador escolar que el centre tingui previst.

– La família haurà de recollir al centre el menú per emportar. Es facilitarà a la 
família un document explicatiu de les condicions del servei de menú per emportar, 
les quals haurà d’acceptar explícitament.

– En el cas que la família no pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà auto-
ritzar altres persones per recollir el menú en nom seu, mitjançant el document cor-
responent, degudament signat.

– Cal recordar que, segons queda recollit al document de Gestió de casos Co-
vid-19 als centres educatius, sempre que es requereixin aïllaments o quarantenes 
d’infants que poguessin estar en una situació de vulnerabilitat, l’Ajuntament activa-
rà la seva Àrea Bàsica de Serveis Socials de referència. A l’hora de fer el seguiment 
del cas, l’atenció primària de serveis socials es coordinarà amb la persona referent 
de l’atenció primària de salut i amb la direcció de l’escola.

– El centre educatiu és responsable d’informar les famílies dels alumnes benefi-
ciaris dels ajuts de menjador de l’existència del sistema de menús per emportar, així 
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com de vetllar perquè el repartiment s’organitzi de manera que es respectin les nor-
mes de distanciament previstes.

Els ens contractants del servei de menjador han de vetllar perquè les empreses 
prestadores del servei tinguin previst poder proporcionar menús per emportar als 
beneficiaris dels ajuts de menjador del centre educatiu, fins i tot en el cas de con-
finament del centre. Aquesta previsió haurà de constar en el pla de funcionament 
del menjador escolar. En el cas que a l’empresa prestadora no li sigui possible oferir 
aquest servei, pot, opcionalment, subcontractar-ho a un tercer.

La gestió dels ajuts de menjador escolar està delegada en els consells comarcals, 
els quals els convoquen, concedeixen i gestionen íntegrament des de la necessària 
proximitat. El Departament d’Educació ha disposat totes les mesures de coordinació 
necessàries, determinant els criteris per a una bona gestió i assumint el finançament 
de les despeses que portin associades. Les tasques de control s’exerceixen de for-
ma descentralitzada des dels Serveis Territorials d’Educació, conjuntament amb els 
equips directius dels centres.

El fet que una persona estigui en quarantena no comporta necessàriament que tots 
els seus contactes hagin de passar també a estar en quarantena, de manera que po-
den recollir el menú. No obstant, el Departament ha establert que altres persones que 
no són família d’un alumne poden estar autoritzades per recollir el menú en qüestió.

Les mesures específiques per als beneficiaris d’ajuts de menjador escolar que 
s’han establert per al cas d’aïllament o quarantena d’alumnes i per al cas de confi-
nament total del centre, han estat revisades pels responsables del Departament de 
Salut i compten amb el seu vistiplau. Per tant, el Departament ha adoptat les mesu-
res tenint en compte els riscos epidemiològics associats. No obstant això, aquestes 
mesures i la resta de mesures preventives adoptades, estan subjectes a possibles es-
menes en funció de l’evolució de la pandèmia.

El Departament assumeix el cost dels ajuts de menjador, també en la seva mo-
dalitat de menú per emportar, en les condicions establertes, que preveuen que les 
famílies vagin al centre a buscar el menú.

Els consells comarcals, com a responsables de la gestió dels ajuts individuals 
de menjador, i en el seu cas els ajuntaments si són ens contractants, d’acord amb el 
Consell Comarcal i/o el Departament, poden adoptar altres mesures extraordinàries 
diferents per garantir la continuïtat d’aquests ajuts en els supòsits de tancaments dels 
centres de la seva comarca.

Barcelona, 17 de desembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la gestió i 
organització dels ajuts de menjador escolar es deixarà a les 
direccions dels centres escolars i als ajuntaments
314-09665/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09664/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc epidemiològic 
que comporta que les famílies en quarantena o en aïllament hagin 
d’anar a un centre escolar per a recollir el dinar dels fills
314-09666/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09664/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir els ajuts de menjador escolar a les famílies 
en cas que un centre escolar hagi de tancar
314-09667/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09664/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es destinaran 
ajuts i reforç econòmic per a fer el repartiment de menús als usuaris 
del menjador afectats per tancament, quarantena o aïllament per 
Covid-19
314-09668/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09664/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts a la 
Universitat de Girona per a organitzar seminaris durant el curs 2020-
2021
314-09669/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-09669/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-09670/12 a 314-
09672/12.

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

La Universitat de Girona està previst que rebi l’any 2020 una subvenció de 
14.000 € provinents dels fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, que 
consta a la partida pressupostària D/449000100/4220/0000 FPACTE_VG.

Els criteris que segueixen les universitats per a elaborar les seves accions estan 
emmarcats en el propi Pacte i en la normativa vigent en matèria d’igualtat i violèn-
cia masclista, ja sigui la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere; com la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista; i la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i en virtut també del que estableix la 
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que disposa «el respecte 
escrupolós del dret fonamental a l’autonomia universitària» i que en el seu article 
4a) recull: «El principi d’autonomia universitària reconegut constitucionalment, que 
significa que cada universitat és dipositària de l’interès general de l’educació supe-
rior, que assumeix la plena llibertat d’organització i funcionament, amb capacitat 
d’autogovern, i compleix el deure de retre comptes davant la societat en el termes 
establerts per la llei».

En referència al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, aquest expressa, en 
la seva introducció, que a l’actualitat a Espanya es disposa «de una amplia relación 
de normas que prevén, desde un punto de vista integral, la persecución y eliminación 
de cualquier forma de violencia ejercida sobre la mujer. En este sentido, hay que 
señalar también el importante esfuerzo normativo desplegado por las Comunidades 
Autónomas que han aprobado leyes para combatir la violencia sobre las mujeres 
dentro de su ámbito competencial».

En concret, les accions que esmenta s’encabeixen amb el que s’estableix a l’Eix 1  
del mateix Pacte: La ruptura del silencio: sensibilización y prevención, que, en la 
seva mesura 8, diu «Implicar a las Unidades de Igualdad de las Universidades en la 
realización de estudios sobre el impacto del acoso, las agresiones y los abusos se-
xuales en el ámbito universitario, y valorar, en su caso, la oportunidad de realitzar 
campañas de prevención en los Campus Universitarios, y de forma particular de las 
agresiones sexuales en cita», i a l’Eix 9: Visualización y atención a otras formes de 
violència contra las mujeres, que, en la seva mesura 252 especifica: «Diseñar pro-
gramas de prevención, detección y protocolos especializados o actualitzar los exis-
tentes en atención y actuación, adaptándolos a las especificidades de las diferentes 
violencias sexuales. Asimismo desarrollar protocolos de intervención y detección 
precoz en todos los ámbitos de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria, así 
como en el ámbito universitario».

Igualment, el seminari al qual es fa esment també respon a l’article 28 de la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que en l’apartat 3c) 
estableix que les universitats, els centres d’estudis superiors i els centres i institu-
cions de recerca catalans han de «donar informació i assessorament per a prevenir 
qualsevol tipus de discriminació, d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe 
i altres formes de violència masclista». Sense oblidar el que estableix l’article 3 de la 
mateixa Llei que diu en seu apartat Tercer, que «els poders públics han de garantir 
que s’afrontin de manera integral totes les formes de violència masclista, especial-
ment la violència contra les dones i els actes sexistes, misògins i discriminatoris».

Així mateix, la Llei 5/2008 estableix en l’apartat I del seu preàmbul que «la 
violència masclista es concreta en una diversitat d’abusos que pateixen les dones. 
A partir d’aquí es distingeixen diferents formes de violència física, psicològica, se-
xual i econòmica, que tenen lloc en àmbits concrets, en el marc d’unes relacions 
afectives i sexuals, en els àmbits de la parella, familiar, laboral i sociocomunitari», 
un àmbit aquest últim en el qual s’encabiria l’espai universitari. I en el seu apar-
tat III s’afirma que «la violència masclista està profundament arrelada en les estruc-
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tures socials, per aquest motiu cal partir de la consideració del caràcter estructural 
i de la naturalesa multidimensional d’aquesta violència». En concret a l’article 9.5a) 
es recull que les actuacions de sensibilització han de «presentar el fenomen com a 
multidimensional». En aquest punt és on cobra rellevància el concepte d’intersec-
cionalitat, que és un dels punts de debat del seminari i que és definit per l’Institut 
Català de les Dones de la manera següent:

«Les persones viuen identitats múltiples, formades per diverses capes, que es 
deriven de les relacions socials, la història i l’operació de les estructures de poder. 
Les persones pertanyen a més d’una comunitat al mateix temps i poden experimen-
tar opressions i privilegis de manera simultània [...] No és possible comprendre i 
enfrontar-se al masclisme sense tenir en compte el racisme, l’homofòbia, o el clas-
sisme».

Pel que fa les definicions que la norma fa sobre la violència masclista, la llei 
5/2008 defineix en el seu article 3a) la violència masclista com «la violència que 
s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de 
desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones 
i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, 
les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, 
sexual o psicològic, tant si es produeix en àmbit públic com en el privat», mentre que 
en l’article 3b) es defineix la sensibilització com «el conjunt d’accions pedagògiques 
i comunicatives encaminades a generar canvis i modificacions en l’imaginari social 
que permetin avançar cap a l’eradicació de la violència masclista» i en l’article 3c) 
es defineix la prevenció com «el conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la 
incidència de la problemàtica de la violència masclista per mitjà de la reducció dels 
factors de risc, i impedir-ne així la normalització, i les encaminades a sensibilitzar 
la ciutadania, especialment les dones, en el sentit que cap forma de violència no és 
justificable ni tolerable».

Seguint amb les definicions, la llei 5/2008 defineix l’assetjament sexual com a 
«qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual que 
tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una dona 
o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest», 
tal i com queda recollit a l’apartat Tercer lletra b) de l’article 5.

Finalment, la mateixa llei, en el seu article 6b), estableix que una de les finalitats 
és «establir mecanismes per fer recerca sobre violència masclista i difondre’n els re-
sultats, i també per a la sensibilització social i la informació destinada a les dones»; 
en l’apartat 4 de l’article 8 es diu que «la difusió del coneixement sobre la violència 
masclista s’ha de dur a terme en tots els àmbits socials i, molt especialment, entre 
les persones professionals que treballen amb les dones en situacions de violència, i 
per tots els mitjans que estan a l’abast»; en l’article 9.4 s’afirma que «les actuacions 
d’informació i de sensibilització social contra la violència masclista s’han de dur a 
terme de manera que es garanteixi l’accés universal a aquestes actuacions, tenint en 
compte les situacions personals i socials que puguin dificultar-ne l’accés. Aquestes 
actuacions s’han d’oferir en format accessible i comprensible i s’ha de garantir l’ús 
de les modalitats i les opcions de comunicació que siguin necessàries», mentre que 
a l’article 9.5c) es demana «fer visibles els models agressius vinculats a la masculi-
nitat tradicional i les conductes passives o subordinades tradicionalment vinculades 
als valors femenins».

Barcelona, 16 de desembre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fons amb què 
la Universitat de Girona ha finançat el seminari sobre sexualitats i 
diversitats de gènere que s’imparteix fins al desembre del 2020
314-09670/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09669/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
per l’organització de seminaris sobre igualtat de gènere i diversitat 
sexual
314-09671/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09669/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el seminari de 
la Universitat de Girona sobre igualtat de gènere i diversitat sexual 
s’emmarca dins la lluita contra la violència masclista i els objectius 
del Pacte d’estat contra la violència de gènere
314-09672/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09669/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat 
d’elecció entre Catalunya i Espanya en la selecció del país d’origen 
dels alumnes en la sol·licitud de formalització de la matrícula a 
l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona
314-09681/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09681/12 us in-
formo del següent:

La URL que apareix a la pregunta formulada per la diputada, pertany a l’aplica-
tiu de matrícula de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), en concret al de matrícula 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de l’Institut Obert de Catalunya.
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Es tracta de la pàgina web prèvia d’informació que permet accedir al formulari 
d’alta d’estudiants nous, on cal introduir dades bàsiques, entre les quals no hi és el 
país d’origen de l’alumnat.

A continuació, seguint amb les instruccions d’alta, s’entra al campus IOC i a la 
Secretaria EOI on, a partir del menú «Dades de l’alumne/a», cal triar l’idioma en 
què es vol estudiar i el nivell d’accés o prova de nivell, si és el cas. De manera que 
tampoc s’ha d’introduir el país d’origen.

L’alumnat que ha de formalitzar la matrícula, ha d’introduir les seves dades per-
sonals per al seu expedient acadèmic. Ha d’introduir l’adreça habitual, on sí que s’ha 
d’informar del país. Aquesta situació és repeteix en el moment en què s’ha d’escollir 
el país de naixement, i la nacionalitat.

Les taules de les quals es nodreixen les opcions del nom del país d’aquest apli-
catiu de matrícula, són taules estàndard preses del següent lloc oficial: ISO 3166-1: 
2006 Codes forthe representation of names of countries and their subdivisions - 
Part 1: Country codes.

Els municipis que apareixen als camps «Població» dels aplicatius de matrícula, 
són taules estàndard amb la codificació de l’Idescat, amb l’ordenació alfabètica dins 
la província.

En conseqüència, no existeix la possibilitat d’escollir entre Espanya i Catalunya 
en el nom del país durant la recollida de les dades personals per a l’expedient aca-
dèmic dels estudiants de l’IOC.

Barcelona, 17 de desembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de 
l’empresa Alessa Catèring a l’Institut Hug Roger III, de Sort (Pallars 
Sobirà)
314-09858/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 314-09858/12, 314-09859/12 i 314-0860/12 
us informo del següent:

Atès que les preguntes indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per 
consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament cons-
tatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per propor-
cionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

L’equip directiu de l’Institut de Sort ha aprovat un pla d’ús de les carmanyoles 
per als alumnes que vulguin utilitzar-la durant el curs 2020-2021.

En cursos anteriors, l’alumnat usuari d’aquest sistema utilitzaen les instal·lacions 
del menjador escolar.

Aquest curs 2020-2021, l’empresa a qui el Consell Comarcal del Pallars Sobirà 
va adjudicar el servei de menjador, va posar entrebancs perquè aquest alumnat po-
gués utilitzar les instal·lacions del menjador compartint l’espai amb l’alumnat usuari 
del menjador escolar, al·legant l’aplicació de mesures Covid-19.

Després de la mediació del Departament, tot l’alumnat utilitza els espais del 
menjador escolar, amb les distàncies adients, mantenint el grup estable respectiu i 
amb les condicions de refrigeració (nevera) i escalfament (microones) adequades a 
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l’ús de la carmanyola, de manera que les mesures higienicosanitàries estan garan-
tides.

El Departament d’Educació no té constància de presentació de denúncies contra 
els serveis prestats per Alessa Càtering als menjadors escolars del Pallars Sobirà.

Barcelona, 17 de desembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació d’un 
espai dins de l’Institut Hug Roger III, de Sort (Pallars Sobirà), per als 
alumnes que duen carmanyola
314-09859/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09858/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies contra 
l’empresa Alessa Catèring pels serveis que presta als menjadors 
escolars del Pallars Sobirà
314-09860/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09858/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord que han 
signat el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Servei Públic 
d’Ocupació Estatal
314-12318/12

Proponent: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 88685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-12318/12.

Des de l’entrada en vigor del Real decret 463/2020 de 14 de març, a través del 
qual es declarà l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària,  
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Servei Públic d’Ocupació Esta-
tal (SEPE) van col·laborar amb la finalitat de continuar donant servei a la ciutadania, 
cadascun des de l’àmbit de les seves competències.

El SOC va posar en funcionament un formulari d’inscripció com a demandant 
d’ocupació on line, per donar d’alta als treballadors que es quedaven sense feina i va 
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posar en funcionament un telèfon d’atenció sense cost per a l’usuari, el 900 800 046, 
per continuar donant servei als ciutadans de Catalunya mitjançant canals telemàtics.

Paral·lelament, es va dur a terme un procés de reorganització interna del SOC 
per aconseguir una prestació remota de serveis que fins fa poc només es podien 
oferir de forma presencial, procés que ha anat acompanyat d’una transformació en 
els sistemes informàtics. En aquests moments, els aplicatius informàtics i sistemes 
de gestió que només es podien utilitzar en les dependències del SOC ara es poden 
utilitzar de forma remota.

Alhora, s’ha invertit en la compra de portàtils per garantir la feina des de casa 
tant dels treballadors de les oficines com de la resta de la plantilla del SOC. Tot ple-
gat ha suposat un pas endavant en la digitalització i simplificació de determinats 
tràmits i serveis.

El SEPE, com és sabut, va tenir dificultats per poder fer el reconeixement de les 
prestacions econòmiques atès el numero elevat de persones que les sol·licitaven. El 
SOC, dins del marc de col·laboració habitual i malgrat no gestionar el reconeixe-
ment i el pagament de les prestacions d’atur, va informar a la ciutadania, a través 
del telèfon esmentat, d’aspectes relacionats amb les prestacions econòmiques per 
atur, tipus de prestació, situació de la prestació, etc. També va incorporar al web, 
en format de preguntes freqüents, informació que podia ser rellevant per a les per-
sones afectades per Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOS) i per 
les que s’anaven quedant a l’atur que no aconseguien ser ateses pel SEPE; tot i no 
ser aquestes tasques de l’àmbit de competència de SOC. I també va facilitar l’accés 
a la plataforma telefònica a treballadors del SEPE, a petició d’aquest, per tal que 
tinguessin la possibilitat de posar-se en contacte amb els sol·licitants de prestacions. 
Es va establir, per tant, un sistema de càrrega automàtiques de dades, a l’aplicació 
SICAS del SOC, de persones demandants d’ocupació que havien estat afectades per 
ERTOS amb dades que facilitava el SEPE.

En aquest context, a més, la direcció del SOC va iniciar converses amb el SEPE i 
amb la Secretaria d’Estat per oferir la possibilitat que persones treballadores del 
SOC, una vegada formats pel SEPE, poguessin actuar en aspectes com el reconei-
xement de prestacions, la resolució d’incidències, l’obtenció de dades, etc. Malaura-
dament, aquest oferiment i les converses produïdes no es van traduir en cap acord 
de col·laboració, i seguim a l’espera de resposta.

Barcelona, 14 de desembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els allotjaments 
dotacionals iniciats i acabats del 2017 al 2020
314-12806/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 88677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu 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: 
– Els allotjaments dotacionals iniciats i acabats en el període 2017-2020 i la des-

pesa que ha comportat.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges en 
règim de protecció oficial en promocions fetes per l’Incasòl del 2016 
al 2020
314-12807/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 88678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu 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: 
– El nombre d’habitatges en règim de protecció oficial, i el règim de tinença, 

resultants de les promocions fetes per l’Incasòl en els anys 2016, 2017, 2018, 2019 
i 2020.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta per 
l’Incasòl als habitatges en règim de protecció oficial del 2017 al 2020
314-12808/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 88679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu 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: 
– La inversió en el període 2017-2020 per a la construcció, per part de l’Incasòl, 

d’habitatges en règim de protecció oficial, i la despesa destinada a la rehabilitació d’ha-
bitatges de protecció oficial disgregats per municipis.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de 
protecció oficial del 2017 al 2020
314-12809/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 88680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu 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: 
– Les dades dels habitatges de protecció oficial, sense incloure els habitatges del 

programa de remodelació de barris, que s’han iniciat, en procés i acabats en es úl-
tims tres anys, disgregades per regim de tinença i municipis.

– I els habitatges total en règim de protecció oficial, en el mateix període, disgre-
gats per procedència (construcció, conveni cessió gran o petit propietari, expropia-
ció,...), per règim de tinença i el destí de l’immoble.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals els mossos d’esquadra van immobilitzar una jove a Sabadell el 
25 de novembre de 2020
314-12810/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 88720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Alfonso Sánchez 

Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
El miércoles 25 de noviembre de 2020 se produjo una intervención policial con-

tra una joven a las puertas de un centro médico en Sabadell, al que había acudido 
para pasar una consulta psiquiátrica: 

– ¿Por qué motivos se inmovilizó a dicha joven por parte de los Mossos d’Es-
quadra?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2020 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Alfonso Sánchez Fisac, diputados, 

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de pistoles 
Taser per a immobilitzar una jove a Sabadell el 25 de novembre 
de 2020
314-12811/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 88721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Alfonso Sánchez 

Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
El miércoles 25 de noviembre de 2020 se produjo una intervención policial con-

tra una joven a las puertas de un centro médico en Sabadell, al que había acudido 
para pasar una consulta psiquiátrica: 

– ¿Se utilizó la pistola eléctrica tipo Taser en la referida intervención?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2020 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Alfonso Sánchez Fisac, diputados, 

GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vegades que els mossos d’esquadra van disparar amb una pistola 
Taser contra una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020
314-12812/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 88722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Alfonso Sánchez 

Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
El miércoles 25 de noviembre de 2020 se produjo una intervención policial con-

tra una joven a las puertas de un centro médico en Sabadell, al que había acudido 
para pasar una consulta psiquiátrica: 

– Número de veces que se disparó la pistola eléctrica tipo Taser durante esa in-
tervención.

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2020 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Alfonso Sánchez Fisac, diputados, 

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mossos 
d’esquadra van valorar alternatives a l’ús de la pistola Taser contra 
una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020
314-12813/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 88723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Alfonso Sánchez 

Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
El miércoles 25 de noviembre de 2020 se produjo una intervención policial con-

tra una joven a las puertas de un centro médico en Sabadell, al que había acudido 
para pasar una consulta psiquiátrica: 

– ¿Se valoró utilizar vías alternativas para reconducir la situación? (diálogo, ne-
gociación o mediación previa).

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2020 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Alfonso Sánchez Fisac, diputados, 

GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mossos 
d’esquadra van demanar reforços en la intervenció contra una jove a 
Sabadell el 25 de novembre de 2020
314-12814/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 88724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Alfonso Sánchez 

Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
El miércoles 25 de noviembre de 2020 se produjo una intervención policial con-

tra una joven a las puertas de un centro médico en Sabadell, al que había acudido 
para pasar una consulta psiquiátrica: 

– ¿Se pidieron refuerzos a otras unidades?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2020 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Alfonso Sánchez Fisac, diputados, 

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha obert 
una investigació interna amb relació a la intervenció dels mossos 
d’esquadra contra una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020
314-12815/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 88725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Alfonso Sánchez 

Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
El miércoles 25 de noviembre de 2020 se produjo una intervención policial con-

tra una joven a las puertas de un centro médico en Sabadell, al que había acudido 
para pasar una consulta psiquiátrica: 

– ¿Se ha abierto alguna investigación interna para evaluar la actuación policial 
realizada? En caso afirmativo, ¿Qué conclusiones se desprenden de la misma?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2020 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Alfonso Sánchez Fisac, diputados, 

GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment del 
protocol d’ús de dispositius electrònics de control en la intervenció 
contra una jove a Sabadell el 25 de novembre de 2020
314-12816/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 88726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Alfonso Sánchez 

Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
El miércoles 25 de noviembre de 2020 se produjo una intervención policial con-

tra una joven a las puertas de un centro médico en Sabadell, al que había acudido 
para pasar una consulta psiquiátrica: 

– ¿Se siguió el protocolo de utilización de los dispositivos electrónicos de control 
de que disponen los Mossos d’Esquadra?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2020 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Alfonso Sánchez Fisac, diputados, 

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’adquisició 
dels vehicles dels models Seat Ateca i Seat Arona per als Mossos 
d’Esquadra
314-12817/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 88727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jean Castel 

Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, Alfonso Sánchez Fisac, di-
putado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.

El pasado 23 de septiembre de 2020 el conseller d’Interior presentaba la nue-
va flota de vehículos para el cuerpo de Mossos d’Esquadra. Al parecer, algunos de 
ellos han tenido que ser devueltos por fallos y pérdidas de gasolina.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Fecha de adquisición de la flota de vehículos para el cuerpo de Mossos d’Es-

quadra modelos Seat Ateca y Seat Arona.

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2020 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Alfonso Sánchez Fisac, diputados, 

GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa 
adjudicatària de la compra de la nova flota de vehicles per als 
Mossos d’Esquadra
314-12818/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 88728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Alfonso Sánchez 

Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

El pasado 23 de septiembre de 2020 el conseller d’Interior presentaba la nue-
va flota de vehículos para el cuerpo de Mossos d’Esquadra. Al parecer, algunos de 
ellos han tenido que ser devueltos por fallos y pérdidas de gasolina.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál fue la empresa adjudicataria de dicha flota de vehículos?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2020 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Alfonso Sánchez Fisac, diputados, 

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’entrada 
en circulació dels nous vehicles dels Mossos d’Esquadra
314-12819/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 88729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Alfonso Sánchez 

Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

El pasado 23 de septiembre de 2020 el conseller d’Interior presentaba la nue-
va flota de vehículos para el cuerpo de Mossos d’Esquadra. Al parecer, algunos de 
ellos han tenido que ser devueltos por fallos y pérdidas de gasolina.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– En dicha presentación de la flota se anunció que la previsión inicial era que, en 

una primera fase, 237 vehículos entrasen en circulación durante este año. ¿Atrasará 
la retirada de los vehículos defectuosos dicha previsión?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2020 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Alfonso Sánchez Fisac, diputados, 

GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció dels 
sectors de trànsit
314-12820/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 88790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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: 
– Té previst el Departament d’Interior reduir els sectors de trànsit al territori ca-

talà? En cas afirmatiu, per quin motiu? En base a quins criteris?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sectors de 
trànsit que preveu suprimir
314-12821/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 88792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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: 
– Quins sectors de trànsit té previst suprimir el Departament d’Interior al terri-

tori català? Quins criteris s’han tingut en compte per suprimir aquests sectors es-
pecífics?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius 
dels sectors de trànsit
314-12822/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 88793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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: 



BOPC 772
29 de desembre de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 49 

– Quants efectius tenen cada un dels sectors de trànsit de Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’efectius 
en alguns sectors de trànsit
314-12823/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 88794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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 manca d’efectius en algun dels sectors de trànsit de Catalunya? En cas 

afirmatiu, en quins sectors hi ha manca d’efectius? Per quin motiu no s’ha resolt 
aquesta mancança?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’eliminació de sis 
sectors de trànsit garanteix la prevenció davant situacions de risc
314-12824/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 88795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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: 
– Considera el Departament d’Interior que amb l’eliminació de sis sectors de 

trànsit es garanteix la prevenció i la resposta activa davant qualsevol situació de risc 
o requeriment i es garanteix la seguretat de les persones?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’eliminació de sis 
sectors de trànsit garanteix el mateix temps de resposta policial
314-12825/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 88796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

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: 
– Considera el Departament d’Interior que amb l’eliminació de sis sectors de 

trànsit es garanteix el mateix temps de resposta policial?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
perquè transfereixi la totalitat dels fons rebuts del Govern de l’Estat 
per a les universitats
314-12826/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 88867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern ha transferit 20 M€ a les universitats públiques del fons estatal. 

Quan transferirà els altres 38 M€ que va rebre del Govern d’Espanya per les Uni-
versitats Catalanes?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Alícia Romero Llano, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dificultats de la 
Universitat de Lleida per a tancar l’any 2020 sense dèficit a causa de 
l’impagament dels deutes que hi té pendents
314-12827/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 88868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Les universitats catalanes estan tenint dificultats per tancar l’any sense dèficit 

degut a la despesa extraordinària que han fet per afrontar la crisis de la Covid-19 i 
l’infrafinançament que pateixen des de fa any.

– En concret, el Govern té constància de les dificultats per tancar l’any 2020 sen-
se dèficit de la Universitat de Lleida degut a l’impagament dels deutes pendents per 
part del Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Alícia Romero Llano, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat 
d’atorgar un ajut extraordinari i urgent a la Universitat de Lleida i a la 
resta d’universitats públiques per a pal·liar els efectes de la pandèmia
314-12828/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 88869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern és conscient de la necessitat d’atorgar un ajut extraordinari i urgent a 

la Universitat de Lleida així com a la resta d’universitats públiques per tal de pal·liar 
els efectes de la pandèmia?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Alícia Romero Llano, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seu deute 
pendent amb les universitats públiques
314-12829/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 88870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el deute pendent del Govern amb les diferents universitats catalanes?
– Universitat de Lleida
– Universitat Rovira i Virgili
– Universitat de Girona
– Universitat Pompeu Fabra
– Universitat Autònoma de BCN
– Universitat Politècnica de Catalunya
– Universitat de Barcelona
– Universitat Oberta de Catalunya

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Alícia Romero Llano, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a pagar el deute que té pendent amb les universitats
314-12830/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 88871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan pensa fer efectiu el Govern el pagament del deute pendent amb les dife-

rents universitats catalanes?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Alícia Romero Llano, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pagarà el 
deute pendent amb la Universitat de Lleida i la resta d’universitats 
públiques abans d’acabar el 2020
314-12831/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 88872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern pagarà els deutes pendents amb la Universitat de Lleida i la resta 

d’universitats abans d’acabar el 2020?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Alícia Romero Llano, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller 
d’Empresa i Coneixement s’ha reunit amb el rector de la Universitat 
de Lleida per a conèixer-ne la situació econòmica
314-12832/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 88873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– L’actual conseller d’Empresa i Coneixement s’ha reunit amb el Rector de la 

Universitat de Lleida per tal de conèixer la situació econòmica actual i donar una 
resposta concreta sobre les seves demandes?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Alícia Romero Llano, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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