
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pràctica d’identificacions pre-
ventives pels agents del Cos de Mossos d’Esquadra
314-00617/13
Correcció d’errades de publicació (BOPC 25) 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb el Govern de 
l’Estat amb relació a la suspensió de la vacunació contra la Covid-19 dels agents 
de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
314-00664/13
Correcció d’errades de publicació (BOPC 25) 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat del portal ATRI com 
a sistema de selecció de personal del Departament de Justícia
314-00793/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el sistema de selecció de per-
sonal per mitjà del portal ATRI permet fer pública la fase de mèrits dels aspirants
314-00794/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el sistema de selecció de per-
sonal per mitjà del portal ATRI permet a tots els aspirants la possibilitat de presen-
tar-se a la fase d’entrevista
314-00795/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desglossament per règims de 
vida dels interns dels centres penitenciaris
314-00796/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns acollits al règim 
de l’article 100.2 del Reglament penitenciari
314-00797/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns primaris amb 
penes inferiors als sis anys i amb la quarta part de la condemna complerta acollits 
al règim de l’article 100.2 del Reglament penitenciari
314-00798/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns amb penes su-
periors als sis anys i amb la quarta part de la condemna complert acollits al règim 
de l’article 100.2 del Reglament penitenciari
314-00799/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns que gaudeixen 
habitualment de permisos ordinaris
314-00800/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 21
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres penitenciaris on s’aplica 
el projecte de classificació inicial en medi obert
314-00801/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de propostes de classi-
ficació fetes a partir del projecte de classificació inicial en medi obert
314-00802/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tipologies delictives i les pe-
nes imposades als interns classificats pel procediment de classificació inicial en 
medi obert
314-00803/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns que fan un volun-
tariat social com a requisit per a acollir-se a l’article 100.2 del Reglament penitenciari
314-00804/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’organitzacions socials 
on els interns presten el voluntariat social com a requisit per a poder-se acollir a 
l’article 100.2 del Reglament penitenciari
314-00805/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficis penitencia-
ris proposats pels centres penitenciaris els darrers deu anys
314-00806/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els factors pels quals hi ha hagut 
un increment d’interns classificats en tercer grau els darrers dotze mesos
314-00807/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control analític de drogues dels 
interns classificats en tercer grau
314-00808/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les associacions i entitats que te-
nen un conveni de col·laboració amb els serveis penitenciaris
314-00809/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions que les associa-
cions i entitats que tenen un conveni de col·laboració amb els serveis penitenciaris 
han rebut els darrers cinc anys
314-00810/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de control i segure-
tat adoptades amb les persones que presten serveis de voluntariat a les presons
314-00811/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació sobre l’àmbit peniten-
ciari i la seguretat a les presons que reben les persones que hi presten serveis de 
voluntariat
314-00812/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de control i seguretat 
que s’apliquen als imams que accedeixen als centres penitenciaris
314-00813/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control dels missatges religiosos 
dels imams que accedeixen als centres penitenciaris
314-00814/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui decideix quins imams poden 
accedir als centres penitenciaris
314-00815/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que es demanen als 
imams per a accedir als centres penitenciaris
314-00816/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals amb 
nivell igual o superior a 26 que treballen als serveis penitenciaris
314-00817/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures d’autoprotecció dels 
professionals penitenciaris davant l’assetjament que pateixen fora dels centres
314-00818/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de mesu-
res d’autoprotecció presentades pels professionals penitenciaris
314-00819/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en defensa personal i 
tàctica que rep el personal de vigilància interior dels serveis penitenciaris
314-00820/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant la 
difusió de dades de professionals penitenciaris
314-00821/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió de dades de professio-
nals penitenciaris per YouTube
314-00822/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha obert una investigació amb 
relació a la difusió de dades de professionals penitenciaris per YouTube
314-00823/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha comunicat a la fiscalia la 
difusió de dades de professionals penitenciaris per YouTube
314-00824/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Pablo Hasél està 
al departament d’ingressos del Centre Penitenciari de Ponent
314-00825/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que Pablo Hasél 
ha estat al departament d’ingressos del Centre Penitenciari de Ponent
314-00826/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Pablo Hasél no 
està al departament especial de règim tancat
314-00827/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’intern Pablo Hasél ha demanat 
protecció
314-00828/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la protecció de l’intern Pablo 
Hasél s’ha comunicat al jutge de vigilància penitenciària
314-00829/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació d’uns fets protago-
nitzats per membres del Cos de Bombers de la Generalitat el 19 de febrer de 2021 
al Centre Penitenciari de Ponent
314-00830/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns classificats en 
primer grau de tractament els darrers quatre anys
314-00831/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns classificats en 
primer grau de tractament als quals s’ha aplicat l’article 93 del Reglament penitenciari
314-00832/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns classificats en 
primer grau de tractament als quals s’ha aplicat l’article 94 del Reglament penitenciari
314-00833/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns per delictes d’odi
314-00834/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de seguiment dels in-
terns per delictes d’odi
314-00835/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns per delictes 
d’odi als quals s’aplica el protocol de seguiment
314-00836/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa de tractament per als 
delictes d’odi i el nombre d’interns que hi participen
314-00837/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els casos de radicalització dels 
interns per delicte d’odi es comuniquen a la fiscalia
314-00838/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns per delictes 
vinculats al terrorisme gihadista
314-00839/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de seguiment dels in-
terns per delictes vinculats al terrorisme gihadista
314-00840/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns per delictes 
vinculats al terrorisme gihadista als quals s’aplica el protocol de seguiment
314-00841/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa de tractament per als 
delictes vinculats al terrorisme gihadista
314-00842/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els casos de radicalització d’in-
terns per delictes vinculats al terrorisme gihadista es comuniquen a la fiscalia
314-00843/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals peni-
tenciaris que han patit agressions els darrers quatre anys
314-00844/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes laborals per 
accident de treball derivat d’agressions físiques que s’han produït als centres peni-
tenciaris els darrers cinc anys
314-00845/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de prevenció de les 
agressions als professionals penitenciaris
314-00846/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport psicològic i legal als pro-
fessionals penitenciaris víctimes d’agressions
314-00847/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de dotar amb pistoles 
elèctriques els professionals de vigilància dels serveis penitenciaris
314-00848/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’agressions a 
professionals penitenciaris en què el Departament de Justícia ha exercit l’acusació 
penal contra els agressors
314-00849/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un protocol per a traslladar 
a un altre centre un intern que ha agredit un funcionari
314-00850/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trasllats d’interns que 
han agredit un professional a un altre centre
314-00851/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’infecció per 
Covid-19 als centres penitenciaris i de justícia juvenil
314-00852/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals peni-
tenciaris infectats per Covid-19
314-00853/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors dels cen-
tres penitenciaris contagiats de Covid-19 que han rebut assistència mèdica immediata
314-00854/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes laborals per 
Covid-19 en la plantilla dels centres penitenciaris i de justícia juvenil
314-00855/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de vacunació als centres 
penitenciaris
314-00856/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de sarna de-
tectats als centres penitenciaris els darrers quatre anys
314-00857/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals peni-
tenciaris que s’han contagiat de sarna els darrers quatre anys
314-00858/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals peni-
tenciaris contagiats de sarna que han rebut assistència immediata
314-00859/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de tuberculosi 
detectats als centres penitenciaris els darrers quatre anys
314-00860/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals peni-
tenciaris que s’han contagiat de tuberculosi els darrers quatre anys
314-00861/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals peni-
tenciaris contagiats de tuberculosi que han rebut assistència immediata
314-00862/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de polls de-
tectats als centres penitenciaris els darrers quatre anys
314-00863/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals peni-
tenciaris infestats de polls els darrers quatre anys
314-00864/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals peni-
tenciaris infestats de polls que han rebut assistència immediata
314-00865/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de xinxes de-
tectats als centres penitenciaris els darrers quatre anys
314-00866/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals peni-
tenciaris afectats per xinxes els darrers quatre anys
314-00867/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals peni-
tenciaris afectats per xinxes que han rebut assistència immediata
314-00868/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els riscos infecciosos i contagiosos 
que han afectat els centres penitenciaris els darrers quatre anys
314-00869/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les malalties in-
feccioses als centres penitenciaris els darrers quatre anys
314-00870/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevenció de riscos laborals 
que s’ha seguit amb relació a les malalties infeccioses als centres penitenciaris els 
darrers quatre anys
314-00871/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les plagues de rosegadors i insec-
tes detectades als centres penitenciaris els darrers quatre anys
314-00872/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les plagues de 
rosegadors i insectes detectades als centres penitenciaris els darrers quatre anys
314-00873/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevenció de riscos laborals que 
s’ha seguit amb relació a les plagues de rosegadors i insectes detectades als cen-
tres penitenciaris els darrers quatre anys
314-00874/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans de modernització dels 
centres penitenciaris
314-00875/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de la sentència judicial 
que obliga a buidar l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-00876/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del buidatge de l’abocador 
de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-00877/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini d’execució del buidatge 
de l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-00878/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prova pilot del buidatge de l’abo-
cador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-00879/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera reunió de la 
comissió de seguiment del buidatge de l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix 
Empordà)
314-00880/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels desplaçaments del ge-
rent del Sistema d’Emergències Mèdiques de l’1 d’octubre al 3 de desembre de 2018
314-00881/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels desplaçaments del gerent 
del Sistema d’Emergències Mèdiques del 2019
314-00882/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels desplaçaments del gerent 
del Sistema d’Emergències Mèdiques del 2020
314-00883/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels desplaçaments del 
gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques de l’1 al 21 de gener de 2021
314-00884/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el gerent del 
Sistema d’Emergències Mèdiques no usa el vehicle que el Sistema d’Emergències 
Mèdiques posa a la seva disposició
314-00885/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Sistema d’Emergències Mèdi-
ques té un pla per a reduir les despeses de transport del seu gerent
314-00886/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a reduir les despeses de 
transport del gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques
314-00887/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de despeses extraor-
dinàries pel Sistema d’Emergències Mèdiques en el període 2018-2020
314-00888/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses extraordinàries que 
el Sistema d’Emergències Mèdiques ha tingut en el període 2018-2020
314-00889/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses previstes en els pres-
supostos del Sistema d’Emergències Mèdiques del període 2018-2020
314-00890/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els vehicles comprats pel Sistema 
d’Emergències Mèdiques el 2020
314-00891/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa que el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques ha tingut en la compra de vehicles el 2020
314-00892/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques va comprar vehicles per al transport de càrrecs de l’1 de febrer 
al 31 de desembre de 2020
314-00893/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilitat, durant la pandèmia, dels 
vehicles per al transport de càrrecs comprats de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2020
314-00894/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suspensió de la vacunació prio-
ritària dels servidors públics i el personal assimilable
314-00895/13
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si està d’acord amb les afirmacions 
d’un col·lectiu de mossos d’esquadra segons les quals hi ha mossos perseguits per 
la justícia i els tribunals
314-00896/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar que es 
difonguin informacions falses sobre els Mossos d’Esquadra
314-00897/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en funcionament de la 
vigilància preventiva amb drons de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
314-00898/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat adopta-
des a la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
314-00899/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del restabliment del ser-
vei de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
314-00900/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’integrar la línia ferro-
viària entre Lleida i la Pobla de Segur en el Pla de rodalia de Lleida
314-00901/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de les línies als 
centres d’ensenyament del Servei d’Educació de Catalunya
314-00902/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reduir línies als cen-
tres d’ensenyament del Servei d’Educació de Catalunya
314-00903/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre el decreixement 
demogràfic i la reducció de línies als centres d’ensenyament del Servei d’Educació 
de Catalunya
314-00904/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar les ràtios 
per aula als centres d’ensenyament del Servei d’Educació de Catalunya
314-00905/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions dels serveis territo-
rials d’educació amb els centres d’ensenyament per a comunicar-los els possibles 
canvis de ràtios per aula
314-00906/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions dels serveis territo-
rials d’educació amb els centres d’ensenyament per a comunicar-los els possibles 
canvis en les línies per curs
314-00907/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les dades de les ràtios per aula 
es donen territorialment
314-00908/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les dades de les línies educatives 
per curs es donaran territorialment
314-00909/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de les ràtios per aula 
dels serveis territorials d’educació
314-00910/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies educatives per 
curs dels serveis territorials d’educació
314-00911/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de gratuïtat del telèfon 061
314-00912/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord entre la Generalitat i les 
companyies telefòniques amb relació a la gratuïtat del telèfon 061
314-00913/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment que cal seguir per 
a la devolució del cost de les trucades al 061
314-00914/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha fet una 
campanya institucional per a explicar el procediment per a la devolució del cost de 
les trucades al 061
314-00915/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 78
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gratuïtat i eficiència d’un telèfon 
només per a la gestió de la pandèmia
314-00916/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte amb l’empresa Ferro-
ser amb relació els rastrejadors de la Covid-19
314-00917/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que han rebut les empre-
ses Ferrovial i Ferroser durant la pandèmia de la Covid-19
314-00918/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions mantingudes amb 
l’empresa Idiada els darrers sis mesos
314-00919/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions mantingudes amb els 
alcaldes dels municipis afectats per les mesures adoptades per l’empresa Idiada
314-00920/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions mantingudes amb els 
treballadors de l’empresa Idiada per a negociar i acordar el conveni col·lectiu
314-00921/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear una comissió de 
treball per a gestionar la construcció del nou centre de proves de l’empresa Idiada
314-00922/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que una empresa participada 
per la Generalitat posi en risc la salut i la seguretat dels treballadors
314-00923/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’ordenar als Mossos 
d’Esquadra que facin identificacions preventives a persones que van a manifestacions
314-00924/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un informe jurídic 
relatiu a la legalitat de les identificacions preventives de persones que van a ma-
nifestacions
314-00925/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre les identificacions 
preventives de persones que van a manifestacions i la jurisprudència del Tribunal 
Europeu de Drets Humans
314-00926/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la legalitat res-
pecte als drets humans pel Departament d’Interior
314-00927/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de les identificacions 
preventives que fan el Mossos d’Esquadra
314-00928/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament de les dades deriva-
des de les identificacions preventives que fan els Mossos d’Esquadra
314-00929/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 88
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap ordre, circular o pro-
tocol amb relació a les identificacions preventives que fan els Mossos d’Esquadra
314-00930/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’identificacions preven-
tives fetes pels Mossos d’Esquadra del 2017 ençà
314-00931/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de manifestacions en-
registrades del 2017 ençà
314-00932/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’ordenar que s’en-
registrin imatges de les persones identificades quan van a manifestacions
314-00933/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap ordre, circular o pro-
tocol amb relació als enregistraments en vídeo d’imatges de les persones identifi-
cades quan van a manifestacions
314-00934/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha elaborat cap informe jurídic 
relatiu a la legalitat d’enregistrar imatges de les persones identificades quan van a 
manifestacions
314-00935/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament de les dades dels en-
registraments de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra
314-00936/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de les dades dels enre-
gistraments de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra
314-00937/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de peticions d’enre-
gistrament de manifestacions sol·licitades pel Departament d’Interior o els Mossos 
d’Esquadra del 2017 ençà
314-00938/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’enregistrament de 
manifestacions i el respecte al dret a la integritat física i la intimitat
314-00939/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’enregistrament de 
les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra i el respecte al 
dret a la integritat física i la intimitat
314-00940/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut de la sol·licitud per a 
enregistrar vídeos de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Es-
quadra
314-00941/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a 
enregistrar vídeos de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Es-
quadra del 2017 ençà
314-00942/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de resolucions de sol-
licituds per a enregistrar manifestacions del 2017 ençà
314-00943/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 95
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de resolucions de sol·li-
cituds per a enregistrar manifestacions del 2017 ençà
314-00944/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a l’enregistrament 
i per a l’ús, el tractament i la custòdia dels enregistraments de les persones identi-
ficades preventivament pels Mossos d’Esquadra
314-00945/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols respecte a la presa 
de fotografies pels Mossos d’Esquadra en les manifestacions
314-00946/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’enregistrament de 
vídeos de les persones identificades preventivament i el respecte al dret a la inte-
gritat física i a la intimitat
314-00947/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa a les manifesta-
cions que han d’ésser enregistrades
314-00948/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa a les manifesta-
cions de les quals s’han de prendre fotografies
314-00949/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de la proporcionalitat, la 
legalitat i el respecte dels drets humans en les actuacions dels Mossos d’Esquadra 
en les manifestacions
314-00950/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives per al tractament 
de residus de l’abocador de Solius (Baix Empordà)
314-00951/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Departament 
de Territori i Sostenibilitat encarrega l’execució d’una rotonda urbana contravenint 
al Pla d’ordenació urbanística municipal de Tremp (Pallars Jussà)
314-00952/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’esmena del projecte de millora del 
nus a la carretera C-13, PK 87+126, al pas per Tremp (Pallars Jussà)
314-00953/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desconeixement de les modi-
ficacions del projecte de millora del nus a la carretera C-13, PK 87+126, al pas per 
Tremp (Pallars Jussà)
314-00954/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos de selecció de per-
sonal, de personal interí o de provisió de places del Departament de la Presidència 
de la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer de 2021 ençà
314-00955/13
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de llocs de treball del 
Departament de la Presidència pel sistema de mèrits i capacitats i per lliure desig-
nació de la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer de 2021 ençà
314-00956/13
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos de contractació de 
personal laboral del Departament de la Presidència de la convocatòria de les elec-
cions del 14 de febrer de 2021 ençà
314-00957/13
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó de la urgència de les con-
vocatòries del Departament de la Presidència de l’abril del 2021 i els informes que 
la justifiquen
314-00958/13
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a 
cobrir una plaça de tècnic superior a la Direcció General de Mitjans de Comunicació
314-00959/13
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a co-
brir una plaça d’advocat al Gabinet Jurídic del Departament de Territori i Sostenibilitat
314-00960/13
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per 
a cobrir sis places de tècnic superior a la Direcció General d’Administració Local
314-00961/13
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per 
a cobrir una plaça de tècnic superior a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Pu-
blicacions
314-00962/13
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a 
cobrir una plaça de tècnic administratiu a la Direcció General d’Assumptes Conten-
ciosos del Gabinet Jurídic del Departament de la Presidència
314-00963/13
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a 
cobrir una plaça d’administratiu a la Direcció General d’Assumptes Contenciosos 
del Gabinet Jurídic del Departament de la Presidència
314-00964/13
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a 
cobrir una plaça de cap d’administració a l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya
314-00965/13
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que l’Agència Catalana 
de l’Aigua atorgui una subvenció a alguns municipis del Baix Camp perquè els ar-
ribi aigua de l’Ebre
314-00966/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de continuar extraient 
aigua de l’Ebre en lloc de reduir-ne el minitransvasament del Consorci d’Aigües de 
Tarragona al Camp de Tarragona
314-00967/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la idoneïtat de la política hídri-
ca basada en els minitransvasaments per a millorar la protecció del delta de l’Ebre
314-00968/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el CAP Vilassar 
de Dalt (Maresme) tanca a les vuit del vespre
314-00969/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 109
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el CAP Vilassar 
de Dalt (Maresme) tanca els caps de setmana
314-00970/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és raonable que els veïns de Vi-
lassar de Dalt (Maresme) tinguin el servei de pediatria a Cabrils
314-00971/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el consultori local de Cabrils té 
prou recursos per a atendre els infants de Cabrils i de Vilassar de Dalt
314-00972/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els veïns de Ca-
brils (Maresme) tenen el servei d’urgències a Mataró
314-00973/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els veïns de Ca-
brils (Maresme) s’han de vacunar al CAP Vilassar de Dalt i no al consultori local de 
llur municipi
314-00974/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Cabrera (Mares-
me) no disposa de servei de pediatria
314-00975/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és raonable que els veïns de 
Caldes d’Estrac (Maresme) tinguin el centre d’atenció primària a Sant Andreu de 
Llavaneres
314-00976/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tancament del centre 
d’atenció primària de Caldes d’Estrac (Maresme)
314-00977/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el centre d’atenció 
primària de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) no disposa de servei d’urgències
314-00978/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha retallat el 
personal d’urgències del CAP Arenys de Mar (Maresme)
314-00979/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera necessari dotar de 
més personal el servei d’urgències d’Arenys de Mar (Maresme)
314-00980/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el centre d’atenció 
primària d’Arenys de Munt (Maresme) no té servei de pediatria
314-00981/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tancament del Con-
sultori local Canyamars (Maresme)
314-00982/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la reducció dels dies 
de visita al Consultori local Can Massuet, a Dosrius (Maresme)
314-00983/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 123
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Consultori local 
Can Massuet, a Dosrius (Maresme), no té servei de pediatria
314-00984/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que els veïns 
de Dosrius (Maresme) tinguin el servei de pediatria a Argentona
314-00985/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el CAP Dr. Gonçal Calvo i Que-
raltó, d’Argentona, està congestionat
314-00986/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es manté tancat 
el Consultori local Sant Miquel del Cros, a Argentona (Maresme)
314-00987/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual al Consultori lo-
cal Can Massuet, de Dosrius (Maresme), el triatge dels pacients de pediatria no el 
fa un infermer pediàtric
314-00988/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies per a tenir visita 
pediàtrica a Dosrius (Maresme)
314-00989/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els aparells d’emmagatzematge de 
vacunes dels consultoris locals de Dosrius (Maresme)
314-00990/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els aparells de refrigeració dels 
consultoris locals de Dosrius (Maresme) tenen registradors Lo Tag per al seguiment 
de la temperatura
314-00991/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Premià de Mar 
(Maresme) ha perdut les especialitats d’oftalmologia, aparell digestiu, cardiologia 
traumatologia i otorrinolaringologia
314-00992/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els veïns de Premià 
de Mar (Maresme) de la pèrdua de les especialitats d’oftalmologia, aparell digestiu, 
cardiologia, traumatologia i otorrinolaringologia
314-00993/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les proves diagnòs-
tiques de malalties cardiovasculars a Premià de Mar (Maresme)
314-00994/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Palafolls (Mares-
me) ha perdut el servei de ginecologia
314-00995/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Palafolls (Mares-
me) ha perdut les classes de preparació al part
314-00996/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Palafolls (Mares-
me) ha perdut el servei d’urgències del centre d’atenció primària
314-00997/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 137
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que els veïns 
de Palafolls (Maresme) s’hagin de desplaçar a Malgrat de Mar (Maresme) per a ser-
veis d’atenció primària i urgències
314-00998/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst perquè el CAP 
Dr. Josep Torner i Fors, de Malgrat de Mar (Maresme), recuperi el servei d’urgèn-
cies de vint-i-quatre hores
314-00999/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Masnou, Alella 
i Teià (Maresme) han perdut el servei d’urgències de vint-i-quatre hores
314-01000/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que els veïns 
del Masnou, Alella i Teià (Maresme) tinguin el servei d’urgències al CUAP Badalona 
(Barcelonès)
314-01001/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Consultori local 
Tiana (Maresme) es considera consultori rural
314-01002/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Sant Cebrià de 
Vallalta (Maresme) ha perdut el servei de pediatria
314-01003/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que el ser-
vei de pediatria de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) s’ofereixi a Sant Pol de Mar
314-01004/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la veracitat de la informació publi-
cada relativa a la vacunació generalitzada contra la Covid-19 del personal tècnic i 
administratiu i alts càrrecs del Departament de Salut
314-01005/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones del per-
sonal tècnic i administratiu i alts càrrecs del Departament de Salut que han estat 
vacunades contra la Covid-19 i els llocs de treball que ocupen
314-01006/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el personal tècnic i administratiu 
i alts càrrecs del Departament de Salut que han estat vacunats contra la Covid-19 
són personal essencial o estan en contacte directe amb malalts de coronavirus
314-01007/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Salut, la respon-
sable de vacunació del Departament de Salut i el secretari de Salut Pública estan 
vacunats contra la Covid-19
314-01008/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alts càrrecs del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques vacunats contra la Covid-19
314-01009/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques (SEM) en contacte amb malalts de Covid-19 que 
estaven pendents de la vacuna en el moment en què va ésser administrada als alts 
càrrecs del SEM
314-01010/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 147
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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 la pràctica 
d’identificacions preventives pels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra
314-00617/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 25)

En el BOPC 25 es va publicar, per error, l’admissió a tràmit d’aquesta pregunta. 
Per consegüent, resta anul·lat aquest acord.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb el 
Govern de l’Estat amb relació a la suspensió de la vacunació contra 
la Covid-19 dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
314-00664/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 25)

En el BOPC 25 es va publicar, per error, l’admissió a tràmit d’aquesta pregunta. 
Per consegüent, resta anul·lat aquest acord.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat del 
portal ATRI com a sistema de selecció de personal del Departament 
de Justícia
314-00793/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿El Departament va a seguir utilizando el sistema de selección de personal a 

través del portal ATRI?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el sistema de 
selecció de personal per mitjà del portal ATRI permet fer pública la 
fase de mèrits dels aspirants
314-00794/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿El sistema de selección de personal a través del portal ATRI permite que se 

haga pública la fase de concurso donde se reflejen los méritos obtenidos por todos 
los aspirantes?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el sistema de 
selecció de personal per mitjà del portal ATRI permet a tots els 
aspirants la possibilitat de presentar-se a la fase d’entrevista
314-00795/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿El sistema de selección de personal a través del portal ATRI ofrece a todos 

los aspirantes la posibilidad de presentarse a la fase de entrevista o únicamente a los 
funcionarios previamente escogidos a criterio de la Subdirección General de Recur-
sos Humanos?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desglossament 
per règims de vida dels interns dels centres penitenciaris
314-00796/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el desglose por regímenes de vida de los internos de los centros peni-

tenciarios de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
acollits al règim de l’article 100.2 del Reglament penitenciari
314-00797/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos internos están en régimen del artículo 100.2 del Reglamento peni-

tenciario?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
primaris amb penes inferiors als sis anys i amb la quarta part de la 
condemna complerta acollits al règim de l’article 100.2 del Reglament 
penitenciari
314-00798/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos internos primarios con penas inferiores a 6 años y con la cuarta parte 

cumplida están en régimen del artículo 100.2 del Reglamento penitenciario?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
amb penes superiors als sis anys i amb la quarta part de la 
condemna complert acollits al règim de l’article 100.2 del Reglament 
penitenciari
314-00799/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos internos primarios con penas superiores a 6 años y con la cuarta 

parte cumplida están en régimen del artículo 100.2 del Reglamento penitenciario?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
que gaudeixen habitualment de permisos ordinaris
314-00800/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos internos gozan de permisos ordinarios habitualmente?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
penitenciaris on s’aplica el projecte de classificació inicial en medi 
obert
314-00801/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Respecto del proyecto de Classificacions inicials en medi obert (CIMO), ¿en 

qué centros penitenciarios se está aplicando realmente?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
propostes de classificació fetes a partir del projecte de classificació 
inicial en medi obert
314-00802/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas propuestas de clasificación se han realizado mediante el proyecto de 

Classificacions inicials en medi obert (CIMO)?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tipologies 
delictives i les penes imposades als interns classificats pel 
procediment de classificació inicial en medi obert
314-00803/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1273 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las tipologías delictivas y la pena impuesta a los internos que 

han sido clasificados por el procedimiento de Classificacions inicials en medi obert 
(CIMO)?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
que fan un voluntariat social com a requisit per a acollir-se a l’article 
100.2 del Reglament penitenciari
314-00804/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos internos realizan un voluntariado social como requisito para la apli-

cación del art. 100.2 del Reglamento penitenciario fuera de los centros penitencia-
rios en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus 
d’organitzacions socials on els interns presten el voluntariat social 
com a requisit per a poder-se acollir a l’article 100.2 del Reglament 
penitenciari
314-00805/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué tipo de organizaciones sociales prestan este voluntariado social como 

requisito para la aplicación del art. 100.2 del Reglamento penitenciario? Indíquense 
estas organizaciones.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
beneficis penitenciaris proposats pels centres penitenciaris els 
darrers deu anys
314-00806/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos beneficios penitenciarios (artículo 202 del Reglamento penitenciario) 

han propuesto los centros penitenciarios de Cataluña en los últimos diez años? Des-
glose por tipo de beneficios, centro y año.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els factors pels 
quals hi ha hagut un increment d’interns classificats en tercer grau 
els darrers dotze mesos
314-00807/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿A qué factores se debe el incremento de internos clasificados en tercer grado 

en los últimos doce meses?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control analític de 
drogues dels interns classificats en tercer grau
314-00808/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Respecto de los internos clasificados en tercer grado que tienen como condi-

cionante a su PIT (Programa Individualizado de Tratamiento) el control analítico 
de drogas, ¿con cuántos controles positivos en consumo de tóxicos se procede a re-
gresarlos de grado?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les associacions 
i entitats que tenen un conveni de col·laboració amb els serveis 
penitenciaris
314-00809/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la relación completa de entidades y asociaciones con que los servi-

cios de ejecución penal tienen convenio de colaboración? Desglósese dicha relación.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions que 
les associacions i entitats que tenen un conveni de col·laboració amb 
els serveis penitenciaris han rebut els darrers cinc anys
314-00810/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué entidades y asociaciones con las que los servicios de ejecución penal tie-

nen convenio de colaboración han recibido subvenciones por parte de la Generalitat 
en los últimos cinco años? Indíquese la relación de entidades y asociaciones que ha 
recibido subvenciones y la cuantía de las mismas, desglosándolo por años.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
control i seguretat adoptades amb les persones que presten serveis 
de voluntariat a les presons
314-00811/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas de control y seguridad se adoptan con las personas que prestan 

servicios de voluntariado con los internos en el interior de las prisiones?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació sobre 
l’àmbit penitenciari i la seguretat a les presons que reben les 
persones que hi presten serveis de voluntariat
314-00812/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿A las personas que prestan servicios de voluntariado con los internos en el 

interior de las prisiones se les da algún tipo de formación previa a fin de conocer 
mínimamente el ámbito penitenciario o nociones de sensibilización en materia de 
seguridad en los centros penitenciarios?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
control i seguretat que s’apliquen als imams que accedeixen als 
centres penitenciaris
314-00813/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas de control y seguridad se aplican a los imanes que acceden a los 

centros penitenciarios para prestar atención religiosa a los internos musulmanes?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control dels 
missatges religiosos dels imams que accedeixen als centres 
penitenciaris
314-00814/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se controla que el mensaje que difunden los imanes que acceden a los centros 

penitenciarios para prestar atención religiosa a los internos musulmanes sea acorde 
con una vertiente moderada del islam y no radical yihadista?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui decideix quins 
imams poden accedir als centres penitenciaris
314-00815/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Quién decide qué imanes acceden a los centros penitenciarios para prestar 

asistencia religiosa a los internos musulmanes?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que es 
demanen als imams per a accedir als centres penitenciaris
314-00816/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué requisitos se exigen a los imanes que acceden a los centros penitenciarios 

para prestar asistencia religiosa a los internos musulmanes?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals amb nivell igual o superior a 26 que treballen als 
serveis penitenciaris
314-00817/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos profesionales con un nivel igual o superior al 26 trabaja en los servi-

cios penitenciarios? Desglósese por centro y servicio.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
d’autoprotecció dels professionals penitenciaris davant l’assetjament 
que pateixen fora dels centres
314-00818/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ante el acoso que sufren o pueden sufrir los profesionales penitenciarios en 

el exterior de los centros penitenciarios, el Departament tiene previstas medidas 
activas o pasivas de autoprotección disponibles por parte de dichos profesionales? 
Identifíquense.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de sol·licituds de mesures d’autoprotecció presentades pels 
professionals penitenciaris
314-00819/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas solicitudes en relación con las medidas activas o pasivas de autopro-

tección han realizado los profesionales penitenciarios y cuántas han sido facilitadas 
por el Departament?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en 
defensa personal i tàctica que rep el personal de vigilància interior 
dels serveis penitenciaris
314-00820/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué oferta formativa en defensa personal y táctica existe para el personal de 

vigilancia interior de los servicios penitenciarios actualmente? Desglósese dicha 
oferta formativa.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades davant la difusió de dades de professionals penitenciaris
314-00821/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Recientemente, un canal de youtube publicó datos de profesionales penitencia-

rios (enlace https://youtu.be/Y5cDjjeeFf8 que a fecha de hoy no se encuentra dispo-
nible). ¿Qué medidas ha tomado el Departament para defender a sus funcionarios?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió de dades 
de professionals penitenciaris per YouTube
314-00822/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1292 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo es posible que datos internos de profesionales penitenciarios se hayan 

difundido por medio un canal de youtube?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha obert una 
investigació amb relació a la difusió de dades de professionals 
penitenciaris per YouTube
314-00823/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha abierto una investigación interna del Departament ante el grave hecho 

de que un canal de youtube haya publicado datos de profesionales penitenciarios 
(enlace https://youtu.be/Y5cDjjeeFf8 que a fecha de hoy no se encuentra disponi-
ble)? Indíquese en qué estado se encuentra dicha investigación en caso de existir y 
si hay conclusiones.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha comunicat 
a la fiscalia la difusió de dades de professionals penitenciaris per 
YouTube
314-00824/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía el grave hecho de que un canal de 

youtube haya publicado datos de profesionales penitenciarios (enlace https://youtu.
be/Y5cDjjeeFf8 que a fecha de hoy no se encuentra disponible)?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Pablo Hasél està al departament d’ingressos del Centre Penitenciari 
de Ponent
314-00825/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– En relación con el interno Pablo Rivadulla Duró, más conocido como Pablo 

Hasél, ubicado en el departamento de ingresos del Centre Penitenciari de Ponent, 
¿por qué motivos se encuentra en dicho departamento y no en uno de vida ordina-
ria, cuando el art. 20.3 del Reglamento penitenciario limita esta estancia a 5 días 
máximo?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
que Pablo Hasél ha estat al departament d’ingressos del Centre 
Penitenciari de Ponent
314-00826/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– En relación con el interno Pablo Rivadulla Duró, más conocido como Pablo 

Hasél, para el caso de que haya salido del departamento de ingresos del Centre Pe-
nitenciari de Ponent, ¿cuántos días ha permanecido en dicho departamento?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Pablo Hasél no està al departament especial de règim tancat
314-00827/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– En relación con el interno Pablo Rivadulla Duró, más conocido como Pablo 

Hasél, si se encuentra en situación de aplicación del art. 75 del Reglamento peni-
tenciario, ¿por qué no se encuentra ubicado en el Departament Especial de Règim 
Tancat (DERT)?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’intern Pablo 
Hasél ha demanat protecció
314-00828/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– En relación con el interno Pablo Rivadulla Duró, más conocido como Pablo 

Hasél, ¿el interno ha pedido protección?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la protecció 
de l’intern Pablo Hasél s’ha comunicat al jutge de vigilància 
penitenciària
314-00829/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– En caso de que el interno Pablo Rivadulla Duró, más conocido como Pablo 

Hasél, haya pedido protección, ¿ésta ha sido comunicada al Juez de Vigilancia Pe-
nitenciaria?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació 
d’uns fets protagonitzats per membres del Cos de Bombers de la 
Generalitat el 19 de febrer de 2021 al Centre Penitenciari de Ponent
314-00830/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– El viernes 19 de febrero de 2021, agentes uniformados y de servicio del Cuerpo 

de bomberos de la Generalitat del parque de Lleida utilizaron un vehículo oficial lo-
gotipado del parque con escalera para sobrepasar los muros del centro penitenciario 
Ponent y lanzar consignas radicales a través de la megafonía del vehículo oficial, lo 
que ocasionó un pequeño conflicto en el centro penitenciario. ¿Se ha investigado el 
hecho o se han abierto diligencias para dirimir posibles responsabilidades discipli-
narias para los autores y mandos conocedores de estos hechos?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
classificats en primer grau de tractament els darrers quatre anys
314-00831/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos internos han sido clasificados en primer grado de tratamiento en los 

últimos cuatro años?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
classificats en primer grau de tractament als quals s’ha aplicat 
l’article 93 del Reglament penitenciari
314-00832/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿A cuántos internos clasificados en primer grado de tratamiento en los últimos 

cuatro años se les ha aplicado art. 93 del Reglamento penitenciario?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
classificats en primer grau de tractament als quals s’ha aplicat 
l’article 94 del Reglament penitenciari
314-00833/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿A cuántos internos clasificados en primer grado de tratamiento en los últimos 

cuatro años se les ha aplicado art. 94 del Reglamento penitenciario?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
per delictes d’odi
314-00834/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos internos se encuentran en prisiones catalanas por delitos de odio?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de 
seguiment dels interns per delictes d’odi
314-00835/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Dispone el Departament de un protocolo de seguimiento para los internos que 

se encuentran en prisiones catalanas por delitos de odio?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
per delictes d’odi als quals s’aplica el protocol de seguiment
314-00836/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
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acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– En caso de que el Departament disponga de un protocolo de seguimiento para 

los internos que se encuentran en prisiones catalanas por delitos de odio, ¿cuántos 
internos se encuentran bajo seguimiento en la actualidad?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa 
de tractament per als delictes d’odi i el nombre d’interns que hi 
participen
314-00837/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe un programa de tratamiento adecuado para los delitos de odio? En caso 

afirmativo, ¿cuántos internos participan del mismo?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els casos de 
radicalització dels interns per delicte d’odi es comuniquen a la 
fiscalia
314-00838/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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– En cuanto a los internos que se encuentran en prisiones catalanas por delitos de 
odio, ¿los casos de radicalización detectados en los centros penitenciarios se ponen 
de manera inmediata en conocimiento de la Fiscalía?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
per delictes vinculats al terrorisme gihadista
314-00839/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos internos se encuentran en prisiones catalanas por delitos vinculados 

al terrorismo yihadista?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de 
seguiment dels interns per delictes vinculats al terrorisme gihadista
314-00840/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Dispone el Departament de un protocolo de seguimiento para los internos que 

se encuentran en prisiones catalanas por delitos vinculados al terrorismo yihadista?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
per delictes vinculats al terrorisme gihadista als quals s’aplica el 
protocol de seguiment
314-00841/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– En caso de que el Departament disponga de un protocolo de seguimiento para 

los internos que se encuentran en prisiones catalanas por delitos vinculados al terro-
rismo yihadista, ¿cuántos internos se encuentran bajo seguimiento en la actualidad?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa de 
tractament per als delictes vinculats al terrorisme gihadista
314-00842/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe un programa de tratamiento adecuado para los delitos vinculados al 

terrorismo yihadista? En caso afirmativo, ¿cuántos internos participan del mismo?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els casos de 
radicalització d’interns per delictes vinculats al terrorisme gihadista 
es comuniquen a la fiscalia
314-00843/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– En cuanto a los internos que se encuentran en prisiones catalanas por delitos 

vinculados al terrorismo yihadista, ¿los casos de radicalización detectados en los 
centros penitenciarios se ponen de manera inmediata en conocimiento de la Fis-
calía?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals penitenciaris que han patit agressions els darrers 
quatre anys
314-00844/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos profesionales penitenciarios han sufrido agresiones en los últimos 

cuatro años? Desglósese por centros y por la gravedad de la agresión padecida.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes 
laborals per accident de treball derivat d’agressions físiques que 
s’han produït als centres penitenciaris els darrers cinc anys
314-00845/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas bajas laborales por accidente de trabajo derivado de agresiones físi-

cas se han producido en la plantilla de los centros penitenciarios en los últimos cin-
co años? Desglósese por año, sexo, centro y ámbito profesional.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol  
de prevenció de les agressions als professionals penitenciaris
314-00846/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Dispone el Departament de un protocolo de prevención frente a las agresiones 

que puedan sufrir los profesionales penitenciarios?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport psicològic 
i legal als professionals penitenciaris víctimes d’agressions
314-00847/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha ofrecido soporte psicológico y legal a los profesionales penitenciarios 

víctimas de agresiones en los centros penitenciarios?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
dotar amb pistoles elèctriques els professionals de vigilància dels 
serveis penitenciaris
314-00848/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha valorado por el Departament la posibilidad de dotar de pistolas eléctri-

cas (TASER) a los profesionales de vigilancia de los servicios penitenciarios para 
poder dar respuesta a situaciones de especial hostilidad y peligrosidad para la inte-
gridad física de dichos profesionales? Indíquese si la valoración ha sido positiva o 
negativa y sus motivos.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
d’agressions a professionals penitenciaris en què el Departament de 
Justícia ha exercit l’acusació penal contra els agressors
314-00849/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿En cuántos casos de agresiones padecidas por profesionales penitenciarios el 

Departament ha ejercido la acusación penal contra los agresores?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un protocol 
per a traslladar a un altre centre un intern que ha agredit un 
funcionari
314-00850/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe un protocolo o procedimiento para trasladar a un interno que haya 

agredido a un profesional penitenciario a otro centro diferente de aquel en que pres-
ta servicios el funcionario víctima? Indíquese cuál es ese protocolo.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
trasllats d’interns que han agredit un professional a un altre centre
314-00851/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
–  En caso de que un interno que haya agredido a un profesional penitenciario 

y haya sido trasladado a otro centro diferente de aquel en que presta servicios el 
funcionario víctima, ¿cuántos traslados de este tipo se han realizado en los últimos 
cuatro años? Desglósese por centros.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
d’infecció per Covid-19 als centres penitenciaris i de justícia juvenil
314-00852/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos casos de infección por el Covid-19 se han producido desde el inicio 

de la pandemia en los centros penitenciarios y de Justicia Juvenil? Desglósese por 
centros.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de professionals penitenciaris infectats per Covid-19
314-00853/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos profesionales penitenciarios se han contagiado por el Covid-19 desde 

el inicio de la pandemia?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors dels centres penitenciaris contagiats de Covid-19 que 
han rebut assistència mèdica immediata
314-00854/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– De los profesionales penitenciarios que se han contagiado por el Covid-19 des-

de el inicio de la pandemia, ¿cuántos de ellos han recibido asistencia inmediata tanto 
por los servicios sanitarios del Centro como por la Mutua profesional?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes 
laborals per Covid-19 en la plantilla dels centres penitenciaris i de 
justícia juvenil
314-00855/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas bajas laborales se han producido en la plantilla de los centros peni-

tenciarios y de Justicia Juvenil por motivo del virus del Covid-19? Desglósese por 
centro y ámbito profesional.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell  
de vacunació als centres penitenciaris
314-00856/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el nivel de vacunación en los centros penitenciarios en el momento 

actual, tanto de los internos como de los profesionales penitenciarios?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de sarna detectats als centres penitenciaris els darrers quatre anys
314-00857/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos casos de escabiosis (sarna) se han detectado en los últimos cuatro 

años en los centros penitenciarios de Cataluña? Desglósese por centros y con in-
dicación de si han sido detectados en el momento del ingreso o por contagio en el 
interior del centro.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals penitenciaris que s’han contagiat de sarna els darrers 
quatre anys
314-00858/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos profesionales penitenciarios se han contagiado de escabiosis (sarna) 

en los centros profesionales de Cataluña en los últimos cuatro años?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals penitenciaris contagiats de sarna que han rebut 
assistència immediata
314-00859/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– De los profesionales penitenciarios que se han contagiado de escabiosis (sar-

na) en los centros penitenciarios de Cataluña, ¿cuántos de ellos han recibido asis-
tencia inmediata tanto por los servicios sanitarios del centro como per la Mutua 
profesional?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de tuberculosi detectats als centres penitenciaris els darrers quatre 
anys
314-00860/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos casos de tuberculosis se han detectado en los últimos cuatro años en 

los centros penitenciarios de Cataluña? Desglósese por centros y con indicación de 
si han sido detectados en el momento del ingreso o por contagio en el interior del 
centro.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de professionals penitenciaris que s’han contagiat de tuberculosi  
els darrers quatre anys
314-00861/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos profesionales penitenciarios se han contagiado de tuberculosis en los 

centros profesionales de Cataluña en los últimos cuatro años?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals penitenciaris contagiats de tuberculosi que han rebut 
assistència immediata
314-00862/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– De los profesionales penitenciarios que se han contagiado de tuberculosis en 

los centros penitenciarios de Cataluña, ¿cuántos de ellos han recibido asistencia in-
mediata tanto por los servicios sanitarios del centro como per la Mutua profesional?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de polls detectats als centres penitenciaris els darrers quatre anys
314-00863/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos casos de piojos se han detectado en los últimos cuatro años en los 

centros penitenciarios de Cataluña? Desglósese por centros y con indicación de 
si han sido detectados en el momento del ingreso o por contagio en el interior del 
centro.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals penitenciaris infestats de polls els darrers quatre anys
314-00864/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos profesionales penitenciarios han cogido piojos en los centros profe-

sionales de Cataluña en los últimos cuatro años?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de professionals penitenciaris infestats de polls que han rebut 
assistència immediata
314-00865/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– De los profesionales penitenciarios que han cogido piojos en los centros peni-

tenciarios de Cataluña, ¿cuántos de ellos han recibido asistencia inmediata por los 
servicios sanitarios del centro?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de xinxes detectats als centres penitenciaris els darrers quatre anys
314-00866/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos casos de chinches se han detectado en los últimos cuatro años en 

los centros penitenciarios de Cataluña? Desglósese por centros y con indicación de 
si han sido detectados en el momento del ingreso o por contagio en el interior del 
centro.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX



BOPC 31
11 de maig de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de professionals penitenciaris afectats per xinxes els darrers  
quatre anys
314-00867/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos profesionales penitenciarios han sido afectados por chinches en los 

centros profesionales de Cataluña en los últimos cuatro años?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de professionals penitenciaris afectats per xinxes que han rebut 
assistència immediata
314-00868/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– De los profesionales penitenciarios que se han visto afectados por chinches en 

los centros penitenciarios de Cataluña, ¿cuántos de ellos han recibido asistencia in-
mediata por los servicios sanitarios del centro?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els riscos 
infecciosos i contagiosos que han afectat els centres penitenciaris 
els darrers quatre anys
314-00869/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué otros riesgos infecto-contagiosos han afectado en los últimos cuatros 

años a alguno de los centros penitenciarios de Cataluña? Indíquese cuál y a qué cen-
tro ha afectado y si ha habido profesionales penitenciarios afectados.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de 
les malalties infeccioses als centres penitenciaris els darrers quatre 
anys
314-00870/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– En todos los supuestos en que se han detectado casos de escabiosis (sarna), tu-

berculosis, piojos, chinches o cualquier otra enfermedad o riesgo infecto-contagioso 
en los centros penitenciarios de Cataluña en los últimos cuatro años, ¿qué segui-
miento se ha hecho de los referidos casos?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevenció  
de riscos laborals que s’ha seguit amb relació a les malalties 
infeccioses als centres penitenciaris els darrers quatre anys
314-00871/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– En todos los supuestos en que se han detectado casos de escabiosis (sarna), tu-

berculosis, piojos, chinches o cualquier otra enfermedad o riesgo infecto-contagioso 
en los centros penitenciarios de Cataluña en los últimos cuatro años, ¿qué procedi-
miento de prevención de riesgos laborales se ha seguido?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les plagues  
de rosegadors i insectes detectades als centres penitenciaris  
els darrers quatre anys
314-00872/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han producido plagas de roedores, insectos o de cualquier otro tipo en al-

guno de los centros penitenciarios de Cataluña en los últimos cuatro años? Indíque-
se qué tipo de plaga, cuándo se produjo y a qué empresa de servicios plaguicidas se 
contactó.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX



BOPC 31
11 de maig de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 57 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment 
de les plagues de rosegadors i insectes detectades als centres 
penitenciaris els darrers quatre anys
314-00873/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– En todos los supuestos en que se han detectado plagas de roedores, insectos o 

de cualquier otro tipo en los centros penitenciarios de Cataluña en los últimos cuatro 
años, ¿qué seguimiento se ha hecho de los referidos casos?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevenció 
de riscos laborals que s’ha seguit amb relació a les plagues de 
rosegadors i insectes detectades als centres penitenciaris els 
darrers quatre anys
314-00874/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– En todos los supuestos en que se han detectado plagas de roedores, insectos o 

de cualquier otro tipo en los centros penitenciarios de Cataluña en los últimos cuatro 
años, ¿qué procedimiento de prevención de riesgos laborales se ha seguido?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans  
de modernització dels centres penitenciaris
314-00875/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Hay algún plan de modernización y actualización de los centros penitencia-

rios que, como por ejemplo el CP de Quatre Camins o Brians 1 tienen más de treinta 
años? Indíquese cuál es el plan.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució  
de la sentència judicial que obliga a buidar l’abocador de Vacamorta, 
de Cruïlles (Baix Empordà)
314-00876/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha decidit el Govern quines de les alternatives per executar la sentència judi-

cial que obliga al buidatge de l’abocador de Vacamorta, al municipi de Cruïlles, Gi-
rona, utilitzarà? En cas afirmatiu, s’ha comunicat als ajuntaments afectats?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del buidatge 
de l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-00877/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En cas d’haver decidit com s’efectuarà el buidatge de l’abocador de Vacamorta, 

al municipi de Cruïlles, Girona, quin serà el cost d’aquesta opció?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini d’execució 
del buidatge de l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-00878/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin serà el termini d’execució del buidatge de l’abocador de Vacamorta, al 

municipi de Cruïlles, Girona?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prova pilot del 
buidatge de l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-00879/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el resultat de la prova pilot en relació al buidatge de l’abocador de Va-

camorta, al municipi de Cruïlles, Girona, efectuada a finals de l’any 2019 i principis 
del 2020?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera 
reunió de la comissió de seguiment del buidatge de l’abocador de 
Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-00880/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1.350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan s’ha reunit per última vegada la comissió de seguiment del buidatge de 

l’abocador de Vacamorta, al municipi de Cruïlles, Girona?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
desplaçaments del gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques  
de l’1 d’octubre al 3 de desembre de 2018
314-00881/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál fue el importe que el Sr. Antoni Encinas, gerente del Servicio de Emer-

gencias Médicas (SEM), destinó en concepto de transporte para su desplazamiento 
para ejercer sus funciones de alta dirección del 1 de octubre del 2018 al 31 de di-
ciembre del 2018?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
desplaçaments del gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques del 2019
314-00882/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál fue el importe que el Sr. Antoni Encinas, gerente del Servicio de Emer-

gencias Médicas (SEM), destinó en concepto de transporte para su desplazamiento 
para ejercer sus funciones de alta dirección del 1 de enero del 2019 al 31 de diciem-
bre del 2019?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
desplaçaments del gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques del 2020
314-00883/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál fue el importe que el Sr. Antoni Encinas, gerente del Servicio de Emer-

gencias Médicas (SEM), destinó en concepto de transporte para su desplazamiento 
para ejercer sus funciones de alta dirección del 1 de enero del 2020 al 31 de diciem-
bre del 2020?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
desplaçaments del gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques de 
l’1 al 21 de gener de 2021
314-00884/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el presupuesto que el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) tie-

ne contemplado para el transporte de alta dirección del Sr. Antoni Encinas, gerente 
del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), desde el 1 de enero de 2021 al 21 de 
enero de 2021?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques no usa el 
vehicle que el Sistema d’Emergències Mèdiques posa a la seva 
disposició
314-00885/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué el Sr. Antoni Encinas, gerente del Servicio de Emergencias Médicas 

(SEM), no utiliza el vehículo que el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) pone 
a su disposición para ejercer sus funciones de alta dirección.

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Sistema 
d’Emergències Mèdiques té un pla per a reduir les despeses de 
transport del seu gerent
314-00886/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Dispone el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de un plan con el fin de 

reducir el gasto de transporte para ejercer las funciones de alta dirección del Sr. An-
toni Encinas, gerente del Servicio de Emergencias Médicas (SEM)?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a reduir 
les despeses de transport del gerent del Sistema d’Emergències 
Mèdiques
314-00887/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el plan del que dispone el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) 

para reducir el gasto en transporte para ejercer las funciones de alta dirección del Sr. 
Antoni Encinas, gerente del Servicio de Emergencias Médicas (SEM)?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció  
de despeses extraordinàries pel Sistema d’Emergències Mèdiques  
en el període 2018-2020
314-00888/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha asumido el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) gastos extraordina-

rios no contemplados en el presupuesto de este organismo durante los años de ejer-
cicio 2018, 2019 y 2020?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses 
extraordinàries que el Sistema d’Emergències Mèdiques ha tingut  
en el període 2018-2020
314-00889/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles han sido los gastos, especificando concepto e importe, asumidos por el 

Servicio de Emergencias Médicas (SEM), de carácter extraordinario que no estaban 
contemplados en sus presupuestos durante los años de ejercicio 2018, 2019 y 2020?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses 
previstes en els pressupostos del Sistema d’Emergències Mèdiques 
del període 2018-2020
314-00890/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los gastos, especificando concepto e importe, contemplados en los 

presupuestos del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) durante los años de ejer-
cicio 2018, 2029 y 2020?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els vehicles 
comprats pel Sistema d’Emergències Mèdiques el 2020
314-00891/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos vehículos para utilización de transporte de pacientes (ambulancias) 

y cuantos vehículos para transporte de cargos intermedios o altos cargos compró el 
Servicio de Emergencias Médicas (SEM) del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre 
del 2020?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa que el 
Sistema d’Emergències Mèdiques ha tingut en la compra de vehicles 
el 2020
314-00892/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál fue el gasto empleado en la compra de vehículos para transporte de car-

gos intermedios o altos cargos compró el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) 
del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2020?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual 
el Sistema d’Emergències Mèdiques va comprar vehicles per al 
transport de càrrecs de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2020
314-00893/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué razón compró el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) entre el 1 de 

febrero de 2020 y el 31 de diciembre del 2020 vehículos para transporte de cargos in-
termedios o altos cargos?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilitat, durant la 
pandèmia, dels vehicles per al transport de càrrecs comprats de l’1 de 
febrer al 31 de desembre de 2020
314-00894/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué han ayudado durante la pandemia provocada por el Covid-19 los ve-

hículos para transporte de cargos intermedios o altos cargos que fueron comprados 
durante 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suspensió de la 
vacunació prioritària dels servidors públics i el personal assimilable
314-00895/13

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 1374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el motivo por el cual Govern de la Generalitat o su administración 

dependiente ha suspendido la vacunación prioritaria de los servidores públicos y 
personal asimilable prioritario como el de protección civil, incumpliendo así con la 
Estrategia de vacunación nacional aprobada por el Consejo Interterritorial de Salud?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2021
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si està d’acord amb 
les afirmacions d’un col·lectiu de mossos d’esquadra segons les 
quals hi ha mossos perseguits per la justícia i els tribunals
314-00896/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El passat 22 d’abril el col·lectiu autoanomenat Mossos per la República Catalana, 
conjuntament amb altres set col·lectius més, van publicar una piulada i un comuni-
cat en els què afirmaven que existien «mossos perseguits pels tribunals», raó per la 
qual reclamaven al Departament d’Interior «intensificar el suport institucional (en 
cas que es faci)».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Departament d’Interior i el Govern de la Generalitat que hi ha Mossos 

d’Esquadra «perseguits pels tribunals», tal i com expressen les esmentades organit-
zacions? En cas afirmatiu, quants membres del Cos de Mossos estan essent «perse-
guits» pels tribunals? Per quines raons? I quines actuacions fa al respecte el Depar-
tament d’interior i/o el Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
per a evitar que es difonguin informacions falses sobre els Mossos 
d’Esquadra
314-00897/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El passat 22 d’abril el col·lectiu autoanomenat Mossos per la República Catalana, 
conjuntament amb altres set col·lectius més, van publicar una piulada i un comuni-
cat en els què afirmaven que existien «mossos perseguits pels tribunals», raó per la 
qual reclamaven al Departament d’Interior «intensificar el suport institucional (en 
cas que es faci)».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En el cas que el Departament d’Interior i el Govern no creguin que hi ha Mos-

sos d’Esquadra «perseguits pels tribunals», quina actuació o actuacions ha fet el 
Departament d’Interior per evitar que des d’aquestes associacions difonguin infor-
macions falses que tenen a veure amb el Cos dels Mossos d’Esquadra? Té previst 
el Departament d’Interior obrir un expedient informatiu als promotors i difusors 
d’aquestes informacions en el cas que es comprovi la seva falsedat?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en 
funcionament de la vigilància preventiva amb drons de la línia 
ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
314-00898/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 1394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

El passat dia 12 de març una esllavissada de roques va fer descarrilar un tren de 
la línia Lleida - la Pobla de Segur. Afortunadament, en el moment de l’accident al 
tren només hi havia el maquinista i una passatgera, que han resultat il·lesos, i només 
van haver-se de lamentar danys materials.

No obstant, fonts sindicals i d’usuaris denuncien que aquesta esllavissada podria 
haver estat evitada o, almenys, previnguda, ja que en el marc de la Comissió de Se-
guiment del Servei Lleida - la Pobla de Segur, l’any 2016, es va presentar a propos-
ta de FGC, amb l’acord del sindicat CCOO, una proposta per controlar amb drons 
els talussos i la infraestructura del tren per minimitzar el risc de treballadors/res i 
usuaris/res. A l’abril del mateix any, des de la presidència de FGC s’anunciava pú-
blicament aquesta mesura pionera, que permetria la vigilància en zones de difícil 
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accés, però que no ha transcendit si va arribar-se a implementar-se sobre el terreny 
i, si s’escau, amb quines rutines.

A més, també es denuncia que a dia d’avui, una setmana després de l’accident, 
encara no s’ha realitzat cap treball de millora per garantir que es pugui restablir 
correctament el servei.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern de la Generalitat és coneixedor de si per part de Ferrocarrils de 

la Generalitat es va arribar a implementar la mesura preventiva de vigilància amb 
drons acordada l’any 2016? Si s’escau, amb quina periodicitat i amb quines rutines 
de funcionament?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures  
de seguretat adoptades a la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla  
de Segur
314-00899/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 1395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

El passat dia 12 de març una esllavissada de roques va fer descarrilar un tren de 
la línia Lleida - la Pobla de Segur. Afortunadament, en el moment de l’accident al 
tren només hi havia el maquinista i una passatgera, que han resultat il·lesos, i només 
van haver-se de lamentar danys materials.

No obstant, fonts sindicals i d’usuaris denuncien que aquesta esllavissada podria 
haver estat evitada o, almenys, previnguda, ja que en el marc de la Comissió de Se-
guiment del Servei Lleida - la Pobla de Segur, l’any 2016, es va presentar a propos-
ta de FGC, amb l’acord del sindicat CCOO, una proposta per controlar amb drons 
els talussos i la infraestructura del tren per minimitzar el risc de treballadors/res i 
usuaris/res. A l’abril del mateix any, des de la presidència de FGC s’anunciava pú-
blicament aquesta mesura pionera, que permetria la vigilància en zones de difícil 
accés, però que no ha transcendit si va arribar-se a implementar-se sobre el terreny 
i, si s’escau, amb quines rutines.

A més, també es denuncia que a dia d’avui, una setmana després de l’accident, 
encara no s’ha realitzat cap treball de millora per garantir que es pugui restablir 
correctament el servei.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures de seguretat ha implementat el Govern de la Generalitat per 

augmentar la seguretat en la ínia ferroviària Lleida - la Pobla de Segur?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del 
restabliment del servei de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla  
de Segur
314-00900/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 1396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

El passat dia 12 de març una esllavissada de roques va fer descarrilar un tren de 
la línia Lleida - la Pobla de Segur. Afortunadament, en el moment de l’accident al 
tren només hi havia el maquinista i una passatgera, que han resultat il·lesos, i només 
van haver-se de lamentar danys materials.

No obstant, fonts sindicals i d’usuaris denuncien que aquesta esllavissada podria 
haver estat evitada o, almenys, previnguda, ja que en el marc de la Comissió de Se-
guiment del Servei Lleida - la Pobla de Segur, l’any 2016, es va presentar a propos-
ta de FGC, amb l’acord del sindicat CCOO, una proposta per controlar amb drons 
els talussos i la infraestructura del tren per minimitzar el risc de treballadors/res i 
usuaris/res. A l’abril del mateix any, des de la presidència de FGC s’anunciava pú-
blicament aquesta mesura pionera, que permetria la vigilància en zones de difícil 
accés, però que no ha transcendit si va arribar-se a implementar-se sobre el terreny 
i, si s’escau, amb quines rutines.

A més, també es denuncia que a dia d’avui, una setmana després de l’accident, 
encara no s’ha realitzat cap treball de millora per garantir que es pugui restablir 
correctament el servei.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines previsions té el Govern de la Generalitat sobre el restabliment del nor-

mal funcionament del servei?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’integrar 
la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur en el Pla de rodalia 
de Lleida
314-00901/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 1397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

El passat dia 12 de març una esllavissada de roques va fer descarrilar un tren de 
la línia Lleida - la Pobla de Segur. Afortunadament, en el moment de l’accident al 
tren només hi havia el maquinista i una passatgera, que han resultat il·lesos, i només 
van haver-se de lamentar danys materials.

No obstant, fonts sindicals i d’usuaris denuncien que aquesta esllavissada podria 
haver estat evitada o, almenys, previnguda, ja que en el marc de la Comissió de Se-
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guiment del Servei Lleida - la Pobla de Segur, l’any 2016, es va presentar a propos-
ta de FGC, amb l’acord del sindicat CCOO, una proposta per controlar amb drons 
els talussos i la infraestructura del tren per minimitzar el risc de treballadors/res i 
usuaris/res. A l’abril del mateix any, des de la presidència de FGC s’anunciava pú-
blicament aquesta mesura pionera, que permetria la vigilància en zones de difícil 
accés, però que no ha transcendit si va arribar-se a implementar-se sobre el terreny 
i, si s’escau, amb quines rutines.

A més, també es denuncia que a dia d’avui, una setmana després de l’accident, 
encara no s’ha realitzat cap treball de millora per garantir que es pugui restablir 
correctament el servei.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Dins el Pla de Rodalies al voltant de la ciutat de Lleida que ha anunciat el Go-

vern, té previst integrar-hi la línia de tren Lleida - la Pobla de Segur?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment 
de les línies als centres d’ensenyament del Servei d’Educació de 
Catalunya
314-00902/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat als cen-
tres educatius a prendre mesures extraordinàries, entre d’altres, augment de línies 
i reducció de ràtios per aula. Es fa necessari, davant de l’evolució de la pandèmia, 
una valoració del Departament d’Educació, així com conèixer la planificació i pre-
visions pel proper curs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Preveu el Govern mantenir les línies actuals en els centres que conformen el 

Servei d’Educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reduir 
línies als centres d’ensenyament del Servei d’Educació de Catalunya
314-00903/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.
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La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat als cen-
tres educatius a prendre mesures extraordinàries, entre d’altres, augment de línies 
i reducció de ràtios per aula. Es fa necessari, davant de l’evolució de la pandèmia, 
una valoració del Departament d’Educació, així com conèixer la planificació i pre-
visions pel proper curs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Preveu el Govern una reducció de línies en els centres que conformen el Servei 

d’Educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre 
el decreixement demogràfic i la reducció de línies als centres 
d’ensenyament del Servei d’Educació de Catalunya
314-00904/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat als cen-
tres educatius a prendre mesures extraordinàries, entre d’altres, augment de línies 
i reducció de ràtios per aula. Es fa necessari, davant de l’evolució de la pandèmia, 
una valoració del Departament d’Educació, així com conèixer la planificació i pre-
visions pel proper curs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En cas d’existir una reducció de línies, es deu al decreixement demogràfic?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar les ràtios per aula als centres d’ensenyament  
del Servei d’Educació de Catalunya
314-00905/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat als cen-
tres educatius a prendre mesures extraordinàries, entre d’altres, augment de línies 
i reducció de ràtios per aula. Es fa necessari, davant de l’evolució de la pandèmia, 
una valoració del Departament d’Educació, així com conèixer la planificació i pre-
visions pel proper curs.



BOPC 31
11 de maig de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 74

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Preveu el Govern un increment de ràtios per aula dels centres que conformen 

el Servei d’Educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions dels 
serveis territorials d’educació amb els centres d’ensenyament per a 
comunicar-los els possibles canvis de ràtios per aula
314-00906/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat als cen-
tres educatius a prendre mesures extraordinàries, entre d’altres, augment de línies 
i reducció de ràtios per aula. Es fa necessari, davant de l’evolució de la pandèmia, 
una valoració del Departament d’Educació, així com conèixer la planificació i pre-
visions pel proper curs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Els serveis territorials d’educació ja s’han reunit amb els centres de la seva de-

marcació respectiva per comunicar els possibles canvis de ràtios per aula dels cen-
tres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions dels 
serveis territorials d’educació amb els centres d’ensenyament per a 
comunicar-los els possibles canvis en les línies per curs
314-00907/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat als cen-
tres educatius a prendre mesures extraordinàries, entre d’altres, augment de línies 
i reducció de ràtios per aula. Es fa necessari, davant de l’evolució de la pandèmia, 
una valoració del Departament d’Educació, així com conèixer la planificació i pre-
visions pel proper curs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Els serveis territorials d’educació ja s’han reunit amb els centres de la seva de-
marcació respectiva per comunicar els possibles canvis en les línies per aula dels 
centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les dades de les 
ràtios per aula es donen territorialment
314-00908/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat als cen-
tres educatius a prendre mesures extraordinàries, entre d’altres, augment de línies 
i reducció de ràtios per aula. Es fa necessari, davant de l’evolució de la pandèmia, 
una valoració del Departament d’Educació, així com conèixer la planificació i pre-
visions pel proper curs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Les dades de ràtios per aula s’informen de forma territorialitzada?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les dades de les 
línies educatives per curs es donaran territorialment
314-00909/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat als cen-
tres educatius a prendre mesures extraordinàries, entre d’altres, augment de línies 
i reducció de ràtios per aula. Es fa necessari, davant de l’evolució de la pandèmia, 
una valoració del Departament d’Educació, així com conèixer la planificació i pre-
visions pel proper curs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Les dades de línies educatives es donaran de forma territorialitzada?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de les 
ràtios per aula dels serveis territorials d’educació
314-00910/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat als cen-
tres educatius a prendre mesures extraordinàries, entre d’altres, augment de línies 
i reducció de ràtios per aula. Es fa necessari, davant de l’evolució de la pandèmia, 
una valoració del Departament d’Educació, així com conèixer la planificació i pre-
visions pel proper curs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les dades de ràtios per aula per serveis territorials d’educació?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies 
educatives per curs dels serveis territorials d’educació
314-00911/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat als cen-
tres educatius a prendre mesures extraordinàries, entre d’altres, augment de línies 
i reducció de ràtios per aula. Es fa necessari, davant de l’evolució de la pandèmia, 
una valoració del Departament d’Educació, així com conèixer la planificació i pre-
visions pel proper curs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el número de línies educatives per serveis territorials d’educació?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca  
de gratuïtat del telèfon 061
314-00912/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

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: 
– El Govern va anunciar el 12 de març de 2020 que els ciutadans deixarien de 

pagar per les trucades al telèfon 061. Per quina raó el 061 encara no és gratuït?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord entre la 
Generalitat i les companyies telefòniques amb relació a la gratuïtat 
del telèfon 061
314-00913/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

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: 
– Al mes de març es va anunciar que un conveni per la gratuïtat del 061 entre la 

Generalitat i companyies telefòniques se signaria en els propers dies. S’ha produït 
algun acord amb les companyies telefòniques per la gratuïtat del 061?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment  
que cal seguir per a la devolució del cost de les trucades al 061
314-00914/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

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.

Fascicle tercer
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– És veritat que perquè es produeixi el retorn del cost de la trucada al 061 són 

els usuaris qui ho han de reclamar? Quin és el procediment que s’ha establert per 
aquest retorn?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
s’ha fet una campanya institucional per a explicar el procediment per 
a la devolució del cost de les trucades al 061
314-00915/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què no s’ha realitzat una campanya de comunicació institucional per ex-

plicar a la ciutadania com es retorna el cost de la trucada al 061? Per quin motiu no 
s’ha fet publicitat d’aquesta opció?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gratuïtat  
i eficiència d’un telèfon només per a la gestió de la pandèmia
314-00916/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

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: 
– S’ha analitzat a posteriori si hagués estat més eficient un telèfon gratuït només 

per la gestió de la Covid-19?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte amb 
l’empresa Ferroser amb relació els rastrejadors de la Covid-19
314-00917/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

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

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

El contracte entre el SEM i Ferroser per la contractació de rastrejadors, i el seu 
cost de més de 17 milions d’euros, van ser molt discutits tant per professionals i so-
cietats d’atenció primària com en els debats que es van mantenir al Parlament, on es 
va prendre per més de dues vegades l’acord de resoldre aquesta adjudicació.

A finals del mes de gener la consellera de Salut va assegurar que aquesta con-
tractació havia finalitzat tot i que el contracte ja preveia una possible finalització, 
incomplint així en el temps els acords presos. Darrerament sembla que s’ha tornat 
a activar aquesta contractació per ampliar el servei d’increment de trucades per la 
vacunació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– És cert que s’han tornat a contractar el serveis de Ferroser per respondre les 

trucades relacionades amb la vacunació? En cas afirmatiu, és un nou contracte o 
s’ha prorrogat el ja existent? Per quin import i per quant de temps es preveu el nou 
contracte o la pròrroga?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que han 
rebut les empreses Ferrovial i Ferroser durant la pandèmia de la 
Covid-19
314-00918/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

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

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

El contracte entre el SEM i Ferroser per la contractació de rastrejadors, i el seu 
cost de més de 17 milions d’euros, van ser molt discutits tant per professionals i so-
cietats d’atenció primària com en els debats que es van mantenir al Parlament, on es 
va prendre per més de dues vegades l’acord de resoldre aquesta adjudicació.

A finals del mes de gener la consellera de Salut va assegurar que aquesta con-
tractació havia finalitzat tot i que el contracte ja preveia una possible finalització, 
incomplint així en el temps els acords presos. Darrerament sembla que s’ha tornat 
a activar aquesta contractació per ampliar el servei d’increment de trucades per la 
vacunació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin import ha rebut l’empresa Ferrovial i la seva filial Ferroser des de l’inici 
de la pandèmia i per quins conceptes?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
mantingudes amb l’empresa Idiada els darrers sis mesos
314-00919/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Applus + Idiada és una empresa de propietat del 80% per Applus+ i el 20% per 
la Generalitat de Catalunya rellevant al país i al Penedès. Compta amb una pista de 
proves que és considerada com una de les millors del món. La companyia propor-
ciona serveis d’enginyeria per a la seguretat activa i passiva, sistemes de propulsió, 
material elèctric i electrònic del vehicle, soroll, vibracions i asprors (NVH), vehicle 
amb aire condicionat, durabilitat i fiabilitat. També proporciona serveis d’homolo-
gació i certificació a tot el món per a una àmplia varietat de vehicles, incloent moto-
cicletes, camions i autobusos i components inclosos cascs i viseres.

Les treballadores d’Idiada Automotive a Santa Oliva, amb una plantilla d’unes 
1.350 persones, van iniciar una jornada, el 26 d’abril, de 24 hores de vaga per exigir 
a la companyia que revisi les mesures de seguretat de les proves amb què s’avaluen 
els vehicles.

La plantilla d’aquest centre ve lamentant durant fa massa temps que treballa amb 
uns riscos «molt grans» pel tipus d’activitat que realitzen, que no tenen les mesures 
de protecció adient i que han patit accidents molt greus.

Al mateix temps, els treballadors denuncien la companyia d’actuar amb «des-
potisme» durant les negociacions per tancar un nou conveni que ha volgut incloure 
clàusules al preacord de forma unilateral que titllen de «clàusules mordassa», motiu 
pel qual van decidir convocar l’aturada.

Entre els diversos aspectes que ha de resoldre el nou conveni laboral, els treballadors 
subratllen especialment la revisió del sistema de prevenció de riscos laborals dels em-
pleats que avaluen els vehicles a les pistes de rodatge que recorden que hi ha casos en 
què circulen a 250 km/h amb prototips de vehicles, i lamenten que hi ha hagut diversos 
accidents «d’alt risc».

El Govern va aprovar el 3 de novembre de 2020 destinar més de 15 milions d’eu-
ros a Idiada per construir les noves pistes de proves i instal·lacions per a vehicles con-
nectats i autònoms és una inversió estratègica pel futur del sector de l’automoció que 
tindrà un important impacte en l’economia del país, així com per al Baix Penedès, 
una comarca que ha patit de manera important els impactes de la crisi financera del 
2008. Que es preveu que la construcció del circuit generarà fins a 243 llocs de treball 
anuals entre directes, indirectes i induïts i aportarà un PIB addicional de 12,3 milions 
d’euros. Es calcula que la meitat de l’impacte econòmic i de la creació de llocs de tre-
ball recaigui a la comarca del Baix Penedès. Un cop en funcionament, la nova pista 
aportarà un PIB creixent situat entre els 2,5 i els 4 milions d’euros anuals i suposarà 
la creació d’entre 50 i 80 llocs de treball.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– El Govern s’ha reunit amb la Direcció de l’empresa Idiada en els últims 6 
mesos?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
mantingudes amb els alcaldes dels municipis afectats per les 
mesures adoptades per l’empresa Idiada
314-00920/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Applus + Idiada és una empresa de propietat del 80% per Applus+ i el 20% per 
la Generalitat de Catalunya rellevant al país i al Penedès. Compta amb una pista de 
proves que és considerada com una de les millors del món. La companyia propor-
ciona serveis d’enginyeria per a la seguretat activa i passiva, sistemes de propulsió, 
material elèctric i electrònic del vehicle, soroll, vibracions i asprors (NVH), vehicle 
amb aire condicionat, durabilitat i fiabilitat. També proporciona serveis d’homolo-
gació i certificació a tot el món per a una àmplia varietat de vehicles, incloent moto-
cicletes, camions i autobusos i components inclosos cascs i viseres.

Les treballadores d’Idiada Automotive a Santa Oliva, amb una plantilla d’unes 
1.350 persones, van iniciar una jornada, el 26 d’abril, de 24 hores de vaga per exigir 
a la companyia que revisi les mesures de seguretat de les proves amb què s’avaluen 
els vehicles.

La plantilla d’aquest centre ve lamentant durant fa massa temps que treballa amb 
uns riscos «molt grans» pel tipus d’activitat que realitzen, que no tenen les mesures 
de protecció adient i que han patit accidents molt greus.

Al mateix temps, els treballadors denuncien la companyia d’actuar amb «des-
potisme» durant les negociacions per tancar un nou conveni que ha volgut incloure 
clàusules al preacord de forma unilateral que titllen de «clàusules mordassa», motiu 
pel qual van decidir convocar l’aturada.

Entre els diversos aspectes que ha de resoldre el nou conveni laboral, els treballa-
dors subratllen especialment la revisió del sistema de prevenció de riscos laborals dels 
empleats que avaluen els vehicles a les pistes de rodatge que recorden que hi ha casos 
en què circulen a 250 km/h amb prototips de vehicles, i lamenten que hi ha hagut di-
versos accidents «d’alt risc».

El Govern va aprovar el 3 de novembre de 2020 destinar més de 15 milions d’eu-
ros a Idiada per construir les noves pistes de proves i instal·lacions per a vehicles con-
nectats i autònoms és una inversió estratègica pel futur del sector de l’automoció que 
tindrà un important impacte en l’economia del país, així com per al Baix Penedès, 
una comarca que ha patit de manera important els impactes de la crisi financera del 
2008. Que es preveu que la construcció del circuit generarà fins a 243 llocs de treball 
anuals entre directes, indirectes i induïts i aportarà un PIB addicional de 12,3 milions 
d’euros. Es calcula que la meitat de l’impacte econòmic i de la creació de llocs de tre-
ball recaigui a la comarca del Baix Penedès. Un cop en funcionament, la nova pista 
aportarà un PIB creixent situat entre els 2,5 i els 4 milions d’euros anuals i suposarà 
la creació d’entre 50 i 80 llocs de treball.



BOPC 31
11 de maig de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 82

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern s’ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats per les mesures 

preses per Idiada?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
mantingudes amb els treballadors de l’empresa Idiada per a negociar 
i acordar el conveni col·lectiu
314-00921/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Applus + Idiada és una empresa de propietat del 80% per Applus+ i el 20% per 
la Generalitat de Catalunya rellevant al país i al Penedès. Compta amb una pista de 
proves que és considerada com una de les millors del món. La companyia propor-
ciona serveis d’enginyeria per a la seguretat activa i passiva, sistemes de propulsió, 
material elèctric i electrònic del vehicle, soroll, vibracions i asprors (NVH), vehicle 
amb aire condicionat, durabilitat i fiabilitat. També proporciona serveis d’homolo-
gació i certificació a tot el món per a una àmplia varietat de vehicles, incloent moto-
cicletes, camions i autobusos i components inclosos cascs i viseres.

Les treballadores d’Idiada Automotive a Santa Oliva, amb una plantilla d’unes 
1.350 persones, van iniciar una jornada, el 26 d’abril, de 24 hores de vaga per exigir 
a la companyia que revisi les mesures de seguretat de les proves amb què s’avaluen 
els vehicles.

La plantilla d’aquest centre ve lamentant durant fa massa temps que treballa amb 
uns riscos «molt grans» pel tipus d’activitat que realitzen, que no tenen les mesures 
de protecció adient i que han patit accidents molt greus.

Al mateix temps, els treballadors denuncien la companyia d’actuar amb «des-
potisme» durant les negociacions per tancar un nou conveni que ha volgut incloure 
clàusules al preacord de forma unilateral que titllen de «clàusules mordassa», motiu 
pel qual van decidir convocar l’aturada.

Entre els diversos aspectes que ha de resoldre el nou conveni laboral, els treballa-
dors subratllen especialment la revisió del sistema de prevenció de riscos laborals dels 
empleats que avaluen els vehicles a les pistes de rodatge que recorden que hi ha casos 
en què circulen a 250 km/h amb prototips de vehicles, i lamenten que hi ha hagut di-
versos accidents «d’alt risc».

El Govern va aprovar el 3 de novembre de 2020 destinar més de 15 milions d’eu-
ros a Idiada per construir les noves pistes de proves i instal·lacions per a vehicles con-
nectats i autònoms és una inversió estratègica pel futur del sector de l’automoció que 
tindrà un important impacte en l’economia del país, així com per al Baix Penedès, 
una comarca que ha patit de manera important els impactes de la crisi financera del 
2008. Que es preveu que la construcció del circuit generarà fins a 243 llocs de treball 
anuals entre directes, indirectes i induïts i aportarà un PIB addicional de 12,3 milions 
d’euros. Es calcula que la meitat de l’impacte econòmic i de la creació de llocs de tre-
ball recaigui a la comarca del Baix Penedès. Un cop en funcionament, la nova pista 
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aportarà un PIB creixent situat entre els 2,5 i els 4 milions d’euros anuals i suposarà 
la creació d’entre 50 i 80 llocs de treball.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern s’ha reunit amb els treballadors i treballadores per atendre les de-

mandes que planteja la plantilla pel que fa a les mesures de seguretat, les condicions 
laborals i salarials i facilitin la resolució i tornada a la negociació i acord del Con-
veni Col·lectiu?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear 
una comissió de treball per a gestionar la construcció del nou centre 
de proves de l’empresa Idiada
314-00922/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Applus + Idiada és una empresa de propietat del 80% per Applus+ i el 20% per 
la Generalitat de Catalunya rellevant al país i al Penedès. Compta amb una pista de 
proves que és considerada com una de les millors del món. La companyia propor-
ciona serveis d’enginyeria per a la seguretat activa i passiva, sistemes de propulsió, 
material elèctric i electrònic del vehicle, soroll, vibracions i asprors (NVH), vehicle 
amb aire condicionat, durabilitat i fiabilitat. També proporciona serveis d’homolo-
gació i certificació a tot el món per a una àmplia varietat de vehicles, incloent moto-
cicletes, camions i autobusos i components inclosos cascs i viseres.

Les treballadores d’Idiada Automotive a Santa Oliva, amb una plantilla d’unes 
1.350 persones, van iniciar una jornada, el 26 d’abril, de 24 hores de vaga per exigir 
a la companyia que revisi les mesures de seguretat de les proves amb què s’avaluen 
els vehicles.

La plantilla d’aquest centre ve lamentant durant fa massa temps que treballa amb 
uns riscos «molt grans» pel tipus d’activitat que realitzen, que no tenen les mesures 
de protecció adient i que han patit accidents molt greus.

Al mateix temps, els treballadors denuncien la companyia d’actuar amb «des-
potisme» durant les negociacions per tancar un nou conveni que ha volgut incloure 
clàusules al preacord de forma unilateral que titllen de «clàusules mordassa», motiu 
pel qual van decidir convocar l’aturada.

Entre els diversos aspectes que ha de resoldre el nou conveni laboral, els treballa-
dors subratllen especialment la revisió del sistema de prevenció de riscos laborals dels 
empleats que avaluen els vehicles a les pistes de rodatge que recorden que hi ha casos 
en què circulen a 250 km/h amb prototips de vehicles, i lamenten que hi ha hagut di-
versos accidents «d’alt risc».

El Govern va aprovar el 3 de novembre de 2020 destinar més de 15 milions d’eu-
ros a Idiada per construir les noves pistes de proves i instal·lacions per a vehicles con-
nectats i autònoms és una inversió estratègica pel futur del sector de l’automoció que 
tindrà un important impacte en l’economia del país, així com per al Baix Penedès, 
una comarca que ha patit de manera important els impactes de la crisi financera del 
2008. Que es preveu que la construcció del circuit generarà fins a 243 llocs de treball 
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anuals entre directes, indirectes i induïts i aportarà un PIB addicional de 12,3 milions 
d’euros. Es calcula que la meitat de l’impacte econòmic i de la creació de llocs de tre-
ball recaigui a la comarca del Baix Penedès. Un cop en funcionament, la nova pista 
aportarà un PIB creixent situat entre els 2,5 i els 4 milions d’euros anuals i suposarà 
la creació d’entre 50 i 80 llocs de treball.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern pensa crear una comissió de treball amb representats de les treballa-

dores de l’empresa Idiada i els representants institucionals de la comarca i municipis 
afectats per a garantir compartir la informació, la transparència i el treball conjunt 
que facin possible una gestió modèlica social, laboral i ambientalment del centre de 
proves i el seguiment de les bases i procés de la nova licitació?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que una 
empresa participada per la Generalitat posi en risc la salut i la 
seguretat dels treballadors
314-00923/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Applus + Idiada és una empresa de propietat del 80% per Applus+ i el 20% per 
la Generalitat de Catalunya rellevant al país i al Penedès. Compta amb una pista de 
proves que és considerada com una de les millors del món. La companyia propor-
ciona serveis d’enginyeria per a la seguretat activa i passiva, sistemes de propulsió, 
material elèctric i electrònic del vehicle, soroll, vibracions i asprors (NVH), vehicle 
amb aire condicionat, durabilitat i fiabilitat. També proporciona serveis d’homolo-
gació i certificació a tot el món per a una àmplia varietat de vehicles, incloent moto-
cicletes, camions i autobusos i components inclosos cascs i viseres.

Les treballadores d’Idiada Automotive a Santa Oliva, amb una plantilla d’unes 
1.350 persones, van iniciar una jornada, el 26 d’abril, de 24 hores de vaga per exigir 
a la companyia que revisi les mesures de seguretat de les proves amb què s’avaluen 
els vehicles.

La plantilla d’aquest centre ve lamentant durant fa massa temps que treballa amb 
uns riscos «molt grans» pel tipus d’activitat que realitzen, que no tenen les mesures 
de protecció adient i que han patit accidents molt greus.

Al mateix temps, els treballadors denuncien la companyia d’actuar amb «des-
potisme» durant les negociacions per tancar un nou conveni que ha volgut incloure 
clàusules al preacord de forma unilateral que titllen de «clàusules mordassa», motiu 
pel qual van decidir convocar l’aturada.

Entre els diversos aspectes que ha de resoldre el nou conveni laboral, els treballa-
dors subratllen especialment la revisió del sistema de prevenció de riscos laborals dels 
empleats que avaluen els vehicles a les pistes de rodatge que recorden que hi ha casos 
en què circulen a 250 km/h amb prototips de vehicles, i lamenten que hi ha hagut di-
versos accidents «d’alt risc».

El Govern va aprovar el 3 de novembre de 2020 destinar més de 15 milions d’eu-
ros a Idiada per construir les noves pistes de proves i instal·lacions per a vehicles con-
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nectats i autònoms és una inversió estratègica pel futur del sector de l’automoció que 
tindrà un important impacte en l’economia del país, així com per al Baix Penedès, 
una comarca que ha patit de manera important els impactes de la crisi financera del 
2008. Que es preveu que la construcció del circuit generarà fins a 243 llocs de treball 
anuals entre directes, indirectes i induïts i aportarà un PIB addicional de 12,3 milions 
d’euros. Es calcula que la meitat de l’impacte econòmic i de la creació de llocs de tre-
ball recaigui a la comarca del Baix Penedès. Un cop en funcionament, la nova pista 
aportarà un PIB creixent situat entre els 2,5 i els 4 milions d’euros anuals i suposarà 
la creació d’entre 50 i 80 llocs de treball.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern creu que una empresa participada per la Generalitat pot posar en 

risc la salut i seguretat de les treballadores de l’empresa?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
d’ordenar als Mossos d’Esquadra que facin identificacions 
preventives a persones que van a manifestacions
314-00924/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que con-
sideren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions. Atès això 
preguntem: 

– Qui ha ordenat realitzar identificacions que des del Departament d’Interior han 
definit com a preventives?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
informe jurídic relatiu a la legalitat de les identificacions preventives 
de persones que van a manifestacions
314-00925/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que con-
sideren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions. Atès això 
preguntem: 

– Han elaborat algun informe jurídic sobre la legalitat d’aquesta mesura? Quin 
és? Qui l’ha emès? Quin és el seu contingut?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre les 
identificacions preventives de persones que van a manifestacions  
i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans
314-00926/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que con-
sideren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions. Atès això 
preguntem: 

– Quin encaix té aquesta pràctica amb la jurisprudència del TEDH respecte la 
prohibició de realitzar identificacions en base a perfils ètnics, racials o ideològics?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment  
de la legalitat respecte als drets humans pel Departament d’Interior
314-00927/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que con-
sideren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions. Atès això 
preguntem: 

– Quin compromís té el seu departament amb el compliment de la legalitat de 
respecte dels Drets Humans?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat  
de les identificacions preventives que fan el Mossos d’Esquadra
314-00928/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que con-
sideren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions. Atès això 
preguntem: 

– Quina finalitat tenen aquestes identificacions?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament  
de les dades derivades de les identificacions preventives que fan  
els Mossos d’Esquadra
314-00929/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que con-
sideren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions. Atès això 
preguntem: 

– Quin tractament d’aquestes dades fan?
– Qui rep i gestiona en concret les dades derivades d’aquestes identificacions?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap ordre, 
circular o protocol amb relació a les identificacions preventives  
que fan els Mossos d’Esquadra
314-00930/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que con-
sideren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions. Atès això 
preguntem: 

– Existeix alguna ordre (verbal o escrita), circular, protocol o de qualsevol altre 
naturalesa o forma que acordi aquesta pràctica? Quina?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’identificacions preventives fetes pels Mossos d’Esquadra del 2017 
ençà
314-00931/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que con-
sideren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions. Atès això 
preguntem: 

– Quantes identificacions preventives han fet des de 2017 fins al dia d’avui? De-
talli les dates de les mobilitzacions, població, i xifra corresponent a cada una d’elles.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de manifestacions enregistrades del 2017 ençà
314-00932/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Quantes manifestacions han estat enregistrades per part dels Mossos d’Esqua-
dra entre l’any 2017 i el dia d’avui? Detalli el número d’enregistraments fets, per da-
tes, poblacions i xifres de cada una d’elles.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
d’ordenar que s’enregistrin imatges de les persones identificades 
quan van a manifestacions
314-00933/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Qui ha ordenat aquesta pràctica? És una decisió dels comandaments o del con-
seller?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap 
ordre, circular o protocol amb relació als enregistraments en vídeo 
d’imatges de les persones identificades quan van a manifestacions
314-00934/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Existeix alguna ordre (verbal o escrita), circular, protocol, o de qualsevol altre 
naturalesa o forma que acordi aquesta pràctica? Quina?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha elaborat  
cap informe jurídic relatiu a la legalitat d’enregistrar imatges  
de les persones identificades quan van a manifestacions
314-00935/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Han elaborat algun informe jurídic sobre la legalitat d’aquesta mesura? Quin 
és? Qui l’ha emès? Quin és el seu contingut?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament 
de les dades dels enregistraments de les persones identificades 
preventivament pels Mossos d’Esquadra
314-00936/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Quin tractament d’aquestes dades fan?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de 
les dades dels enregistraments de les persones identificades 
preventivament pels Mossos d’Esquadra
314-00937/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Qui rep i qui gestiona en concret les dades derivades d’aquestes identifica-
cions?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
peticions d’enregistrament de manifestacions sol·licitades pel 
Departament d’Interior o els Mossos d’Esquadra del 2017 ençà
314-00938/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Quantes peticions d’enregistrament de manifestacions ha sol·licitat el Departa-
ment d’Interior o el Cos de Mossos d’Esquadra a l’autoritat competent del Govern 
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entre l’1 de gener de 2017 fins a dia d’avui? Detallin les peticions per poblacions, 
dates i xifres de peticions.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre 
l’enregistrament de manifestacions i el respecte al dret a la integritat 
física i la intimitat
314-00939/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Quin encaix té aquesta pràctica amb el dret a la integritat física i a la intimitat, 
i la restricció dels drets fonamentals en el cas d’enregistrament de manifestacions?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre 
l’enregistrament de les persones identificades preventivament pels 
Mossos d’Esquadra i el respecte al dret a la integritat física i la 
intimitat
314-00940/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Quin encaix té aquesta pràctica amb el dret a la integritat física i a la intimi-
tat, i la restricció dels drets fonamentals en el cas d’enregistrament de les persones 
identificades preventivament?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut de 
la sol·licitud per a enregistrar vídeos de les persones identificades 
preventivament pels Mossos d’Esquadra
314-00941/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– El contingut de la sol·licitud d’enregistrament de vídeos en els casos de d’enre-
gistrament de les persones identificades preventivament, quin és?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a enregistrar vídeos de les persones identificades 
preventivament pels Mossos d’Esquadra del 2017 ençà
314-00942/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Detalli quantes sol·licituds d’enregistrament de vídeos en els casos de d’enre-
gistrament de les persones identificades preventivament s’han realitzat entre l’1 de 
gener de 2017 i el dia d’avui. Aquest detall ha de contenir data de la sol·licitud, òrgan 
a qui s’adreça la sol·licitud, data de la manifestació sol·licitada.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de resolucions de sol·licituds per a enregistrar manifestacions  
del 2017 ençà
314-00943/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 
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– Quantes resolucions de peticions d’enregistraments de manifestacions i con-
centracions fetes pel seu departament han rebut entre l’1 de gener de 2017 i el dia 
d’avui? Detalli, motiu de la petició, data de la mobilització i referència de la petició.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
resolucions de sol·licituds per a enregistrar manifestacions del 2017 
ençà
314-00944/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Quantes resolucions de peticions d’enregistraments de manifestacions i con-
centracions fetes pel seu departament han rebut entre l’1 de gener de 2017 i el dia 
d’avui? Detalli, motiu de la petició, data de la mobilització i referència de la petició.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
per a l’enregistrament i per a l’ús, el tractament i la custòdia dels 
enregistraments de les persones identificades preventivament pels 
Mossos d’Esquadra
314-00945/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Quins protocols tenen com a Departament respecte l’enregistrament, ús, tracte 
i custòdia dels enregistraments a persones identificades preventivament existeixen? 
Com s’han elaborat?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
respecte a la presa de fotografies pels Mossos d’Esquadra en les 
manifestacions
314-00946/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Quins protocols tenen com a Departament respecte la presa de fotografies 
per part d’agents dels mossos d’esquadra en manifestacions i concentracions? Com 
s’han elaborat?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix 
entre l’enregistrament de vídeos de les persones identificades 
preventivament i el respecte al dret a la integritat física i a la intimitat
314-00947/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Quin encaix té aquesta pràctica amb el dret a la integritat física i a la intimitat, 
i la restricció dels drets fonamentals en el cas de la presa de fotografies?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa  
a les manifestacions que han d’ésser enregistrades
314-00948/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Qui i com decideix quines manifestacions i concentracions han de ser enre-
gistrades?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa a 
les manifestacions de les quals s’han de prendre fotografies
314-00949/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Qui i com decideix quines manifestacions i concentracions han de ser fotogra-
fiades?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de la 
proporcionalitat, la legalitat i el respecte dels drets humans en les 
actuacions dels Mossos d’Esquadra en les manifestacions
314-00950/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 1541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
En els darrers mesos hem vist com s’estén la pràctica per part dels Mossos d’Es-

quadra d’identificar persones que s’adrecen a manifestacions o a aquelles que consi-
deren els agents, segons l’estètica, que s’adrecen a les manifestacions.

En moltes d’aquestes manifestacions a més a més hem vist com per part dels 
Mossos d’Esquadra han estat enregistrant vídeos de les persones que s’identificaven 
i que no havien estat identificats per cap incident. En aquest sentit: 

– Qui exerceix el control de proporcionalitat, legalitat i respecte dels Drets Hu-
mans oportuns en aquestes actuacions?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives  
per al tractament de residus de l’abocador de Solius (Baix Empordà)
314-00951/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Mónica Ríos García, diputada, Oscar Aparicio 

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

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència amb data 29 de març 
de 2021, va ordenar que l’Ajuntament de Llagostera resolgui el procediment de pro-
tecció de legalitat urbanística per a la restauració de la realitat física alterada a l’abo-
cador de Solius.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha avaluat el Govern quines alternatives existeixen pel que fa al tractament de 

residus de l’abocador de Solius? On es derivaran els residus del mateix? S’ha fet un 
estudi de costos al respecte per poder valorar les opcions alternatives?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Mónica Ríos García, Oscar Aparicio Pedrosa, dipu-

tats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
Departament de Territori i Sostenibilitat encarrega l’execució d’una 
rotonda urbana contravenint al Pla d’ordenació urbanística municipal 
de Tremp (Pallars Jussà)
314-00952/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB TRES 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Sílvia Romero Galera, diputada, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat emet, en data 19 d’octubre de 2017, l’Ordre d’estudi núm. 171008 
Millora Local - Millora de nus a la C-13, PK 87+126 - Tram: Tremp. Tot i que el 
POUM de Tremp, aprovat el 2012 amb els informes favorables, entre d’altres, de la 
Direcció General de Carreteres i del propi Departament de Territori i Sostenibilitat, 
no preveu una rotonda a l’indret esmentat, Infraestructures de la Generalitat de Ca-
talunya publica el concurs per a l’adjudicació del contracte per a la redacció del pro-
jecte constructiu en data 29 de desembre de 2017 i es licita l’execució de les obres, 
que s’inicien el 22 d’abril de 2021.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Per quin motiu el Departament de Territori i Sostenibilitat encarrega l’execu-
ció d’una rotonda urbana contravenint el Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Tremp?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Sílvia Romero Galera, Òscar Ordeig i Molist, Judit 

Alcalá González, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’esmena del 
projecte de millora del nus a la carretera C-13, PK 87+126, al pas per 
Tremp (Pallars Jussà)
314-00953/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB TRES 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Sílvia Romero Galera, diputada, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat emet, en data 19 d’octubre de 2017, l’Ordre d’estudi núm. 171008 
Millora Local - Millora de nus a la C-13, PK 87+126 - Tram: Tremp. Tot i que el 
POUM de Tremp, aprovat el 2012 amb els informes favorables, entre d’altres, de la 
Direcció General de Carreteres i del propi Departament de Territori i Sostenibilitat, 
no preveu una rotonda a l’indret esmentat, Infraestructures de la Generalitat de Ca-
talunya publica el concurs per a l’adjudicació del contracte per a la redacció del pro-
jecte constructiu en data 29 de desembre de 2017 i es licita l’execució de les obres, 
que s’inicien el 22 d’abril de 2021.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– És coneixedor el Govern que el projecte esmentat ha sigut esmenat substan-

cialment en comprovar-se’n la seva inviabilitat i que ni el projecte ni la modificació 
resultant no ha sigut sotmesa al tràmit d’informació pública, d’acord amb allò dis-
posat en els articles 15 i 17 de la Llei de Carreteres de Catalunya (DL 2/2009, de 
25 d’agost)?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Sílvia Romero Galera, Òscar Ordeig i Molist, Judit 

Alcalá González, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desconeixement  
de les modificacions del projecte de millora del nus a la carretera 
C-13, PK 87+126, al pas per Tremp (Pallars Jussà)
314-00954/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB TRES 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Sílvia Romero Galera, diputada, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat emet, en data 19 d’octubre de 2017, l’Ordre d’estudi núm. 171008 
Millora Local - Millora de nus a la C-13, PK 87+126 - Tram: Tremp. Tot i que el 
POUM de Tremp, aprovat el 2012 amb els informes favorables, entre d’altres, de la 
Direcció General de Carreteres i del propi Departament de Territori i Sostenibilitat, 
no preveu una rotonda a l’indret esmentat, Infraestructures de la Generalitat de Ca-
talunya publica el concurs per a l’adjudicació del contracte per a la redacció del pro-
jecte constructiu en data 29 de desembre de 2017 i es licita l’execució de les obres, 
que s’inicien el 22 d’abril de 2021.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per què es desconeixen les modificacions del projecte publicitat pel Departa-

ment de Territori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Sílvia Romero Galera, Òscar Ordeig i Molist, Judit 

Alcalá González, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos de 
selecció de personal, de personal interí o de provisió de places del 
Departament de la Presidència de la convocatòria de les eleccions 
del 14 de febrer de 2021 ençà
314-00955/13

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

Reg. 1567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els processos de selecció, selecció de personal interí o de pro-

visió de places endegats pel Departament de Presidència d’ençà de la convocatòria 
de les eleccions celebrades el 14 de febrer de 2021?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Ferran Pedret i Santos, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de llocs 
de treball del Departament de la Presidència pel sistema de mèrits i 
capacitats i per lliure designació de la convocatòria de les eleccions 
del 14 de febrer de 2021 ençà
314-00956/13

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

Reg. 1568 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En els casos de provisió de llocs endegats pel Departament de Presidència 

d’ençà de la convocatòria de les eleccions celebrades el 14 de febrer de 2021, quins 
ho han estat pel sistema de concurs de mèrits i capacitats, i quins ho han estat pel 
sistema de lliure designació?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Ferran Pedret i Santos, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos de 
contractació de personal laboral del Departament de la Presidència 
de la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer de 2021 ençà
314-00957/13

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

Reg. 1569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els processos de contractació de personal laboral endegats pel 

Departament de Presidència d’ençà de la convocatòria de les eleccions celebrades el 
14 de febrer de 2021?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Ferran Pedret i Santos, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó de la urgència 
de les convocatòries del Departament de la Presidència de l’abril del 
2021 i els informes que la justifiquen
314-00958/13

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

Reg. 1570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la raó de la urgència amb la que s’estan desenvolupant les convocatò-

ries llançades pel Departament de Presidència durant el mes d’abril de 2021? Quins 
informes justifiquen la necessitat de la seva contractació i de la brevetat dels termi-
nis en les esmentades convocatòries?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Ferran Pedret i Santos, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de 
la urgència per a cobrir una plaça de tècnic superior a la Direcció 
General de Mitjans de Comunicació
314-00959/13

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

Reg. 1571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la justificació de la urgència amb la que es vol cobrir una plaça de 

tècnic o tècnica superior per la Direcció General de Mitjans de Comunicació?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Ferran Pedret i Santos, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació  
de la urgència per a cobrir una plaça d’advocat al Gabinet Jurídic  
del Departament de Territori i Sostenibilitat
314-00960/13

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

Reg. 1572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la justificació de la urgència amb la que es vol cobrir una plaça d’ad-

vocat o advocadessa per la unitat departamental del Gabinet Jurídic al Departament 
de Territori i Sostenibilitat en representació del Departament de Presidència?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Ferran Pedret i Santos, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de 
la urgència per a cobrir sis places de tècnic superior a la Direcció 
General d’Administració Local
314-00961/13

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

Reg. 1573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la justificació de la urgència amb la que es vol cobrir sis places de 

tècnics o tècniques superiors a la Direcció General d’Administració Local?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Ferran Pedret i Santos, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació  
de la urgència per a cobrir una plaça de tècnic superior a l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
314-00962/13

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

Reg. 1574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la justificació de la urgència amb la que es vol cobrir una plaça de 

tècnic o tècnica superior a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Ferran Pedret i Santos, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació 
de la urgència per a cobrir una plaça de tècnic administratiu a la 
Direcció General d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic del 
Departament de la Presidència
314-00963/13

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

Reg. 1575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la justificació de la urgència amb la que es vol cobrir una plaça de 

tècnic administratiu a la Direcció General d’Assumptes Contenciosos del Gabinet 
Jurídic del Departament de la Presidència?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Ferran Pedret i Santos, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la 
urgència per a cobrir una plaça d’administratiu a la Direcció General 
d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic del Departament de la 
Presidència
314-00964/13

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

Reg. 1576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la justificació de la urgència amb la que es vol cobrir una plaça d’ad-

ministratiu a la Direcció General d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic del 
Departament de la Presidència?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Ferran Pedret i Santos, diputat GP PSC-Units



BOPC 31
11 de maig de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 107 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació  
de la urgència per a cobrir una plaça de cap d’administració  
a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
314-00965/13

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

Reg. 1577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la justificació de la urgència amb la que es vol cobrir una plaça de 

cap d’administració a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Ferran Pedret i Santos, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que 
l’Agència Catalana de l’Aigua atorgui una subvenció a alguns 
municipis del Baix Camp perquè els arribi aigua de l’Ebre
314-00966/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Diversos ajuntaments del Baix Camp han sol·licitat la tramitació per fer arribar 
aigua del mini transvasament de l’Ebre al municipi. És el cas d’Alforja, però també 
de les Borges del Camp, Riudecols, Vilaplana i l’Aleixar.

Aquests ajuntaments asseguren que l’objectiu és garantir l’abastament constant i 
regular d’aigua sense haver de dependre de la climatologia i assegurar-se els recur-
sos hídrics que en el futur pot necessitar el municipi.

Per altra banda, asseguren que aquesta petició es farà a través d’una subvenció 
que, a partir del Consell Comarcal del Baix Camp, demanaran a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, que podria comportar una aportació de l’ACA de 4 milions d’euros per a 
un projecte que té un cost total valorat actualment en 5,3 milions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pensa el Govern concedir aquesta subvenció per fer arribar aigua de l’Ebre en 

totes aquestes poblacions?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat 
de continuar extraient aigua de l’Ebre en lloc de reduir-ne el 
minitransvasament del Consorci d’Aigües de Tarragona al Camp  
de Tarragona
314-00967/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Diversos ajuntaments del Baix Camp han sol·licitat la tramitació per fer arribar 
aigua del mini transvasament de l’Ebre al municipi. És el cas d’Alforja, però també 
de les Borges del Camp, Riudecols, Vilaplana i l’Aleixar.

Aquests ajuntaments asseguren que l’objectiu és garantir l’abastament constant i 
regular d’aigua sense haver de dependre de la climatologia i assegurar-se els recur-
sos hídrics que en el futur pot necessitar el municipi.

Per altra banda, asseguren que aquesta petició es farà a través d’una subvenció 
que, a partir del Consell Comarcal del Baix Camp, demanaran a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, que podria comportar una aportació de l’ACA de 4 milions d’euros per a 
un projecte que té un cost total valorat actualment en 5,3 milions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pensa el Govern que cal continuar extraient aigua de l’Ebre enlloc de reduir el 

minitransvasament que actualment hi ha a les comarques del Camp de Tarragona a 
través del Consorci d’Aigues de Tarragona?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la idoneïtat de la 
política hídrica basada en els minitransvasaments per a millorar la 
protecció del delta de l’Ebre
314-00968/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 1580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Diversos ajuntaments del Baix Camp han sol·licitat la tramitació per fer arribar 
aigua del mini transvasament de l’Ebre al municipi. És el cas d’Alforja, però també 
de les Borges del Camp, Riudecols, Vilaplana i l’Aleixar.

Aquests ajuntaments asseguren que l’objectiu és garantir l’abastament constant i 
regular d’aigua sense haver de dependre de la climatologia i assegurar-se els recur-
sos hídrics que en el futur pot necessitar el municipi.

Per altra banda, asseguren que aquesta petició es farà a través d’una subvenció 
que, a partir del Consell Comarcal del Baix Camp, demanaran a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, que podria comportar una aportació de l’ACA de 4 milions d’euros per a 
un projecte que té un cost total valorat actualment en 5,3 milions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 



BOPC 31
11 de maig de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 109 

– Creu que el Govern amb aquesta política hídrica ajuda a millorar la protecció 
del Delta de l’Ebre?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual  
el CAP Vilassar de Dalt (Maresme) tanca a les vuit del vespre
314-00969/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

Aquestes retallades sanitàries arriben arreu de Catalunya i el Maresme no n’és 
aliè. L’estat dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, l’Hos-
pital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim encara 
pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari del 
Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de deter-
minats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. Aques-
tes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefònica, 
cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

És el cas de Vilassar de Dalt que té el CAP tancat a partir de les 20:00 h i els caps  
de setmana i el servei de pediatria derivat a Cabrils, concentrant l’atenció pediàtri-
ca dels dos municipis amb menys recursos sanitaris, tot i disposar, des de dilluns 14 
d’abril, d’un nou metge que alleugera les limitacions però no les soluciona. Alhora, 
cal tenir en compte els perjudicis a la ciutadania de Cabrils, que han de desplaçar-se 
a Vilassar de Dalt, amb la reducció de personal mèdic i d’infermeria per a l’atenció 
ordinària dels municipis i el desplaçament de les urgències al CUAP de Mataró.

– Quin és el motiu pel qual el CAP de Vilassar de Dalt tanca a les 20.00 h?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual  
el CAP Vilassar de Dalt (Maresme) tanca els caps de setmana
314-00970/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

Aquestes retallades sanitàries arriben arreu de Catalunya i el Maresme no n’és 
aliè. L’estat dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim enca-
ra pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari del 
Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de deter-
minats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. Aques-
tes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefònica, 
cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

És el cas de Vilassar de Dalt que té el CAP tancat a partir de les 20:00 h i els caps  
de setmana i el servei de pediatria derivat a Cabrils, concentrant l’atenció pediàtri-
ca dels dos municipis amb menys recursos sanitaris, tot i disposar, des de dilluns 14 
d’abril, d’un nou metge que alleugera les limitacions però no les soluciona. Alhora, 
cal tenir en compte els perjudicis a la ciutadania de Cabrils, que han de desplaçar-se 
a Vilassar de Dalt, amb la reducció de personal mèdic i d’infermeria per a l’atenció 
ordinària dels municipis i el desplaçament de les urgències al CUAP de Mataró.

– Quin és el motiu pel qual el CAP de Vilassar de Dalt tanca els caps de setmana?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és raonable que 
els veïns de Vilassar de Dalt (Maresme) tinguin el servei de pediatria 
a Cabrils
314-00971/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

Aquestes retallades sanitàries arriben arreu de Catalunya i el Maresme no n’és 
aliè. L’estat dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, l’Hos-
pital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim encara 
pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari del 
Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de deter-
minats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. Aques-
tes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefònica, 
cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

És el cas de Vilassar de Dalt que té el CAP tancat a partir de les 20:00 h i els caps  
de setmana i el servei de pediatria derivat a Cabrils, concentrant l’atenció pediàtrica 
dels dos municipis amb menys recursos sanitaris, tot i disposar, des de dilluns 14 
d’abril, d’un nou metge que alleugera les limitacions però no les soluciona. Alhora, 
cal tenir en compte els perjudicis a la ciutadania de Cabrils, que han de desplaçar-se 
a Vilassar de Dalt, amb la reducció de personal mèdic i d’infermeria per a l’atenció 
ordinària dels municipis i el desplaçament de les urgències al CUAP de Mataró.

– Considera raonable la consellera de Salut, que els veïns i veïnes de Vilassar de 
Dalt hagin de tenir el servei de pediatria a Cabrils?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el consultori local 
de Cabrils té prou recursos per a atendre els infants de Cabrils i de 
Vilassar de Dalt
314-00972/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1609 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

Aquestes retallades sanitàries arriben arreu de Catalunya i el Maresme no n’és 
aliè. L’estat dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, l’Hos-
pital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim encara 
pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari del 
Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de deter-
minats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. Aques-
tes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefònica, 
cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

És el cas de Vilassar de Dalt que té el CAP tancat a partir de les 20:00 h i els caps  
de setmana i el servei de pediatria derivat a Cabrils, concentrant l’atenció pediàtrica 
dels dos municipis amb menys recursos sanitaris, tot i disposar, des de dilluns 14 
d’abril, d’un nou metge que alleugera les limitacions però no les soluciona. Alhora, 
cal tenir en compte els perjudicis a la ciutadania de Cabrils, que han de desplaçar-se 
a Vilassar de Dalt, amb la reducció de personal mèdic i d’infermeria per a l’atenció 
ordinària dels municipis i el desplaçament de les urgències al CUAP de Mataró.

– Considera, la consellera de Salut, que el CAP de Cabrils disposa dels recursos 
suficients per atendre als infants de tots dos municipis?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual  
els veïns de Cabrils (Maresme) tenen el servei d’urgències a Mataró
314-00973/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

Aquestes retallades sanitàries arriben arreu de Catalunya i el Maresme no n’és 
aliè. L’estat dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, l’Hos-
pital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim encara 
pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari del 
Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de deter-
minats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. Aques-
tes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefònica, 
cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

És el cas de Vilassar de Dalt que té el CAP tancat a partir de les 20:00 h i els caps  
de setmana i el servei de pediatria derivat a Cabrils, concentrant l’atenció pediàtri-
ca dels dos municipis amb menys recursos sanitaris, tot i disposar, des de dilluns 14 
d’abril, d’un nou metge que alleugera les limitacions però no les soluciona. Alhora, 
cal tenir en compte els perjudicis a la ciutadania de Cabrils, que han de desplaçar-se 
a Vilassar de Dalt, amb la reducció de personal mèdic i d’infermeria per a l’atenció 
ordinària dels municipis i el desplaçament de les urgències al CUAP de Mataró.

– Per què els veïns i veïnes de Cabrils s’han de desplaçar d’urgències a Mataró?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els 
veïns de Cabrils (Maresme) s’han de vacunar al CAP Vilassar de Dalt i 
no al consultori local de llur municipi
314-00974/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

Aquestes retallades sanitàries arriben arreu de Catalunya i el Maresme no n’és 
aliè. L’estat dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, l’Hos-
pital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim encara 
pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari del 
Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de deter-
minats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. Aques-
tes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefònica, 
cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

És el cas de Vilassar de Dalt que té el CAP tancat a partir de les 20:00 h i els caps  
de setmana i el servei de pediatria derivat a Cabrils, concentrant l’atenció pediàtri-
ca dels dos municipis amb menys recursos sanitaris, tot i disposar, des de dilluns 14 
d’abril, d’un nou metge que alleugera les limitacions però no les soluciona. Alhora, 
cal tenir en compte els perjudicis a la ciutadania de Cabrils, que han de desplaçar-se 
a Vilassar de Dalt, amb la reducció de personal mèdic i d’infermeria per a l’atenció 
ordinària dels municipis i el desplaçament de les urgències al CUAP de Mataró.

– Per què els veïns i veïnes de Cabrils s’han de vacunar al CAP de Vilassar de 
Dalt i no al CAP del seu municipi?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Cabrera (Maresme) no disposa de servei de pediatria
314-00975/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Com la ciutadania del municipi de Cabrera que s’ha de desplaçar per l’atenció 
ordinària i de la especialitat de pediatria al CAP de Vilassar de Mar.

– Quin és el motiu pel qual el Municipi de Cabrera no disposa de servei de pe-
diatria?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és raonable que 
els veïns de Caldes d’Estrac (Maresme) tinguin el centre d’atenció 
primària a Sant Andreu de Llavaneres
314-00976/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Caldes d’Estrac la pèrdua del CAP obliga la ciutadania a des-
plaçar-se a Llavaneres, municipi que, alhora, ja ha patit una retallada en els horaris 
d’atenció del seu CAP, fet que obliga a desplaçar-se Arenys de Mar per a l’atenció de 
les Urgències. Al mateix temps, el CAP d’Arenys de Mar també ha patit retallades 
en el personal d’urgències tot i que, a més de prestar servei als municipis esmen-
tats, en dona a Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Munt, el qual ha perdut el servei 
de pediatria, obligant els malalts a desplaçar-se al CAP d’Arenys de Mar.

– Considera raonable la consellera de Salut que la ciutadania de Caldes d’Estrac 
s’hagi de desplaçar a Llavaneres per ser atesa al Centre d’Atenció Primària?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del 
tancament del centre d’atenció primària de Caldes d’Estrac 
(Maresme)
314-00977/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Caldes d’Estrac la pèrdua del CAP obliga la ciutadania a des-
plaçar-se a Llavaneres, municipi que, alhora, ja ha patit una retallada en els horaris 
d’atenció del seu CAP, fet que obliga a desplaçar-se Arenys de Mar per a l’atenció de 
les Urgències. Al mateix temps, el CAP d’Arenys de Mar també ha patit retallades 
en el personal d’urgències tot i que, a més de prestar servei als municipis esmen-
tats, en dona a Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Munt, el qual ha perdut el servei 
de pediatria, obligant els malalts a desplaçar-se al CAP d’Arenys de Mar.

– Quin és el motiu de la pèrdua del CAP de Caldes d’Estrac?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual  
el centre d’atenció primària de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) 
no disposa de servei d’urgències
314-00978/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Caldes d’Estrac la pèrdua del CAP obliga la ciutadania a des-
plaçar-se a Llavaneres, municipi que, alhora, ja ha patit una retallada en els horaris 
d’atenció del seu CAP, fet que obliga a desplaçar-se Arenys de Mar per a l’atenció de 
les Urgències. Al mateix temps, el CAP d’Arenys de Mar també ha patit retallades 
en el personal d’urgències tot i que, a més de prestar servei als municipis esmentats, 
en dona a Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Munt, el qual ha perdut el servei de 
pediatria, obligant els malalts a desplaçar-se al CAP d’Arenys de Mar.

– Quin és el motiu pel qual el CAP de Llavaneres no disposi de servei d’ur-
gències?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel 
qual s’ha retallat el personal d’urgències del CAP Arenys de Mar 
(Maresme)
314-00979/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP
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A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Caldes d’Estrac la pèrdua del CAP obliga la ciutadania a despla-
çar-se a Llavaneres, municipi que, alhora, ja ha patit una retallada en els horaris d’aten-
ció del seu CAP, fet que obliga a desplaçar-se Arenys de Mar per a l’atenció de les 
Urgències. Al mateix temps, el CAP d’Arenys de Mar també ha patit retallades en el 
personal d’urgències tot i que, a més de prestar servei als municipis esmentats, en dona 
a Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Munt, el qual ha perdut el servei de pediatria, 
obligant els malalts a desplaçar-se al CAP d’Arenys de Mar.

– S’ha retallat el personal d’urgències del CAP d’Arenys de Mar? Per quin motiu?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP



BOPC 31
11 de maig de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
necessari dotar de més personal el servei d’urgències d’Arenys  
de Mar (Maresme)
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A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Caldes d’Estrac la pèrdua del CAP obliga la ciutadania a des-
plaçar-se a Llavaneres, municipi que, alhora, ja ha patit una retallada en els horaris 
d’atenció del seu CAP, fet que obliga a desplaçar-se Arenys de Mar per a l’atenció de 
les Urgències. Al mateix temps, el CAP d’Arenys de Mar també ha patit retallades 
en el personal d’urgències tot i que, a més de prestar servei als municipis esmen-
tats, en dona a Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Munt, el qual ha perdut el servei 
de pediatria, obligant els malalts a desplaçar-se al CAP d’Arenys de Mar.

– Considera el Departament de Salut que el servei d’urgències d’Arenys de Mar 
necessita de més personal ja que ha d’atendre veïns i veïnes de Sant Vicenç de Mon-
talt i Arenys de Munt?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual  
el centre d’atenció primària d’Arenys de Munt (Maresme) no té servei 
de pediatria
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A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Caldes d’Estrac la pèrdua del CAP obliga la ciutadania a des-
plaçar-se a Llavaneres, municipi que, alhora, ja ha patit una retallada en els horaris 
d’atenció del seu CAP, fet que obliga a desplaçar-se Arenys de Mar per a l’atenció de 
les Urgències. Al mateix temps, el CAP d’Arenys de Mar també ha patit retallades 
en el personal d’urgències tot i que, a més de prestar servei als municipis esmen-
tats, en dona a Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Munt, el qual ha perdut el servei 
de pediatria, obligant els malalts a desplaçar-se al CAP d’Arenys de Mar.

– Per quin motiu el centre d’atenció primària d’Arenys de Munt ha perdut el ser-
vei de pediatria?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu  
del tancament del Consultori local Canyamars (Maresme)
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FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP
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A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Dosrius el tancament del consultori de Canyamars i la reducció 
de dies de visites al consultori de Can Massuet i la pèrdua del servei de pediatria, 
obliga la ciutadania a desplaçar-se al CAP d’Argentona, que es un espai congestio-
nat al mantenir el Consultori del barri del Cros a Argentona tancat, el que limita la 
prestació dels serveis de metge, infermeria i pediatria.

– Quin és el motiu del tancament del consultori de Canyamars?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu  
de la reducció dels dies de visita al Consultori local Can Massuet,  
a Dosrius (Maresme)
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A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Dosrius el tancament del consultori de Canyamars i la reducció 
de dies de visites al consultori de Can Massuet i la pèrdua del servei de pediatria, 
obliga la ciutadania a desplaçar-se al CAP d’Argentona, que es un espai congestio-
nat al mantenir el Consultori del barri del Cros a Argentona tancat, el que limita la 
prestació dels serveis de metge, infermeria i pediatria.

– Per quin motiu s’han reduït els dies de visita del consultori de Can Massuet?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
Consultori local Can Massuet, a Dosrius (Maresme), no té servei de 
pediatria
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A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Dosrius el tancament del consultori de Canyamars i la reducció 
de dies de visites al consultori de Can Massuet i la pèrdua del servei de pediatria, 
obliga la ciutadania a desplaçar-se al CAP d’Argentona, que es un espai congestio-
nat al mantenir el Consultori del barri del Cros a Argentona tancat, el que limita la 
prestació dels serveis de metge, infermeria i pediatria.

– Per quin motiu el consultori de Can Massuet ha perdut el servei de pediatria?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
raonable que els veïns de Dosrius (Maresme) tinguin el servei de 
pediatria a Argentona
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A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Dosrius el tancament del consultori de Canyamars i la reducció 
de dies de visites al consultori de Can Massuet i la pèrdua del servei de pediatria, 
obliga la ciutadania a desplaçar-se al CAP d’Argentona, que es un espai congestio-
nat al mantenir el Consultori del barri del Cros a Argentona tancat, el que limita la 
prestació dels serveis de metge, infermeria i pediatria.

– Considera raonable la consellera de Salut que els veïns i veïnes de Dosrius ha-
gin de desplaçar-se a Argentona per portar els infants al pediatra?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
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A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Dosrius el tancament del consultori de Canyamars i la reducció 
de dies de visites al consultori de Can Massuet i la pèrdua del servei de pediatria, 
obliga la ciutadania a desplaçar-se al CAP d’Argentona, que es un espai congestio-
nat al mantenir el Consultori del barri del Cros a Argentona tancat, el que limita la 
prestació dels serveis de metge, infermeria i pediatria.

– Considera el Departament de Salut que el CAP d’Argentona està congestionat?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es 
manté tancat el Consultori local Sant Miquel del Cros, a Argentona 
(Maresme)
314-00987/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Dosrius el tancament del consultori de Canyamars i la reducció 
de dies de visites al consultori de Can Massuet i la pèrdua del servei de pediatria, 
obliga la ciutadania a desplaçar-se al CAP d’Argentona, que es un espai congestio-
nat al mantenir el Consultori del barri del Cros a Argentona tancat, el que limita la 
prestació dels serveis de metge, infermeria i pediatria.

– Per quin motiu es manté tancat el consultori de Can Cors a Argentona?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual al 
Consultori local Can Massuet, de Dosrius (Maresme), el triatge dels 
pacients de pediatria no el fa un infermer pediàtric
314-00988/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanita-
ri del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua 
de determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Dosrius el tancament del consultori de Canyamars i la reducció 
de dies de visites al consultori de Can Massuet i la pèrdua del servei de pediatria, 
obliga la ciutadania a desplaçar-se al CAP d’Argentona, que es un espai congestio-
nat al mantenir el Consultori del barri del Cros a Argentona tancat, el que limita la 
prestació dels serveis de metge, infermeria i pediatria.

– Per quin motiu el triatge al Centre d’Atenció Primària de Can Massuet no el fa 
un infermer o infermera pediàtrica?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
per a tenir visita pediàtrica a Dosrius (Maresme)
314-00989/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanita-
ri del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua 
de determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Dosrius el tancament del consultori de Canyamars i la reducció 
de dies de visites al consultori de Can Massuet i la pèrdua del servei de pediatria, 
obliga la ciutadania a desplaçar-se al CAP d’Argentona, que es un espai congestio-
nat al mantenir el Consultori del barri del Cros a Argentona tancat, el que limita la 
prestació dels serveis de metge, infermeria i pediatria.

– Quants dies triga un infant de Dosrius a tenir visita amb el pediatra des de que 
la sol·licita?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els aparells 
d’emmagatzematge de vacunes dels consultoris locals de Dosrius 
(Maresme)
314-00990/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Dosrius el tancament del consultori de Canyamars i la reducció 
de dies de visites al consultori de Can Massuet i la pèrdua del servei de pediatria, 
obliga la ciutadania a desplaçar-se al CAP d’Argentona, que es un espai congestio-
nat al mantenir el Consultori del barri del Cros a Argentona tancat, el que limita la 
prestació dels serveis de metge, infermeria i pediatria.

– El Centre d’Atenció Primària de Dosrius disposa d’aparells d’emmagatzematge 
per a vacunes adients?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els aparells  
de refrigeració dels consultoris locals de Dosrius (Maresme) tenen 
registradors Lo Tag per al seguiment de la temperatura
314-00991/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Dosrius el tancament del consultori de Canyamars i la reducció 
de dies de visites al consultori de Can Massuet i la pèrdua del servei de pediatria, 
obliga la ciutadania a desplaçar-se al CAP d’Argentona, que es un espai congestio-
nat al mantenir el Consultori del barri del Cros a Argentona tancat, el que limita la 
prestació dels serveis de metge, infermeria i pediatria.

– Tenen els aparells de refrigeració del CAP de Dosrius Log Tag per fer segui-
ment de la temperatura?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Premià de Mar (Maresme) ha perdut les especialitats d’oftalmologia, 
aparell digestiu, cardiologia traumatologia i otorrinolaringologia
314-00992/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

El municipi de Premià de Mar ha vist com desapareixien especialistes d’oftalmo-
logia, aparell digestiu, cardiologia, traumatologia i otorinolaringologia.

– Quin és el motiu pel qual el municipi de Premià de Mar ha perdut les espe-
cialitats d’oftalmologia, aparell digestiu, cardiologia, traumatologia i otorinolarin-
gologia?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els 
veïns de Premià de Mar (Maresme) de la pèrdua de les especialitats 
d’oftalmologia, aparell digestiu, cardiologia, traumatologia i 
otorrinolaringologia
314-00993/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanita-
ri del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua 
de determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

El municipi de Premià de Mar ha vist com desapareixien especialistes d’oftalmo-
logia, aparell digestiu, cardiologia, traumatologia i otorinolaringologia.

– Quin impacte ha tingut sobre els veïns i veïnes de Premià de Mar la pèrdua 
d’aquestes especialitats?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les 
proves diagnòstiques de malalties cardiovasculars a Premià de Mar 
(Maresme)
314-00994/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

El municipi de Premià de Mar ha vist com desapareixien especialistes d’oftalmo-
logia, aparell digestiu, cardiologia, traumatologia i otorinolaringologia.

– S’han reduït les proves diagnòstiques de malalties cardiovasculars als veïns i 
veïnes de Premià de Mar?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Palafolls (Maresme) ha perdut el servei de ginecologia
314-00995/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

A Palafolls es va treure el servei de ginecologia i les classes de preparació al 
part, així com les urgències. Tenen la construcció del nou CAP pendent des de l’any 
2019, fet que obliga la ciutadania de Palafolls a desplaçar-se a Malgrat de Mar. Al-
hora, Malgrat de Mar té pendent encara l’ampliació del seu CAP i del servei d’ur-
gències 24 hores, així com, solucionar la manca de qualitat del servei que rep, tant 
telefònicament com de forma presencial, o del sistema d’ambulàncies.

– Quin és el motiu pel qual el municipi de Palafolls ha perdut el servei de gineco-
logia?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Palafolls (Maresme) ha perdut les classes de preparació al part
314-00996/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

A Palafolls es va treure el servei de ginecologia i les classes de preparació al 
part, així com les urgències. Tenen la construcció del nou CAP pendent des de l’any 
2019, fet que obliga la ciutadania de Palafolls a desplaçar-se a Malgrat de Mar. Al-
hora, Malgrat de Mar té pendent encara l’ampliació del seu CAP i del servei d’ur-
gències 24 hores, així com, solucionar la manca de qualitat del servei que rep, tant 
telefònicament com de forma presencial, o del sistema d’ambulàncies.

– Quin és el motiu pel qual el municipi de Palafolls ha perdut les classes de pre-
paració al part?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Palafolls (Maresme) ha perdut el servei d’urgències del centre 
d’atenció primària
314-00997/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

A Palafolls es va treure el servei de ginecologia i les classes de preparació al 
part, així com les urgències. Tenen la construcció del nou CAP pendent des de l’any 
2019, fet que obliga la ciutadania de Palafolls a desplaçar-se a Malgrat de Mar. Al-
hora, Malgrat de Mar té pendent encara l’ampliació del seu CAP i del servei d’ur-
gències 24 hores, així com, solucionar la manca de qualitat del servei que rep, tant 
telefònicament com de forma presencial, o del sistema d’ambulàncies.

– Quin és el motiu pel qual el municipi de Palafolls ha perdut el servei d’urgèn-
cies al CAP?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
raonable que els veïns de Palafolls (Maresme) s’hagin de desplaçar 
a Malgrat de Mar (Maresme) per a serveis d’atenció primària i 
urgències
314-00998/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

A Palafolls es va treure el servei de ginecologia i les classes de preparació al 
part, així com les urgències. Tenen la construcció del nou CAP pendent des de l’any 
2019, fet que obliga la ciutadania de Palafolls a desplaçar-se a Malgrat de Mar. Al-
hora, Malgrat de Mar té pendent encara l’ampliació del seu CAP i del servei d’ur-
gències 24 hores, així com, solucionar la manca de qualitat del servei que rep, tant 
telefònicament com de forma presencial, o del sistema d’ambulàncies.

– Considera raonable la consellera de Salut que els veïns i veïnes de Palafolls 
s’han de desplaçar a Malgrat de Mar?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
perquè el CAP Dr. Josep Torner i Fors, de Malgrat de Mar (Maresme), 
recuperi el servei d’urgències de vint-i-quatre hores
314-00999/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

A Palafolls es va treure el servei de ginecologia i les classes de preparació al 
part, així com les urgències. Tenen la construcció del nou CAP pendent des de l’any 
2019, fet que obliga la ciutadania de Palafolls a desplaçar-se a Malgrat de Mar. Al-
hora, Malgrat de Mar té pendent encara l’ampliació del seu CAP i del servei d’ur-
gències 24 hores, així com, solucionar la manca de qualitat del servei que rep, tant 
telefònicament com de forma presencial, o del sistema d’ambulàncies.

– Quin és el calendari previst per a què el CAP de Malgrat de Mar recuperi el 
servei d’urgències de 24 hores?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP



BOPC 31
11 de maig de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual  
el Masnou, Alella i Teià (Maresme) han perdut el servei d’urgències 
de vint-i-quatre hores
314-01000/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Els municipis del Masnou, Alella i Teià han perdut el servei d’urgències 24 hores i 
es veuen obligats a desplaçar-se fora de la Comarca, al CUAP de Badalona. A Tiana, 
que encara tenen un consultori local amb consideració de rural, segueix mantenint 
els mateixos serveis, recursos i especialitats que fa 20 anys. A Sant Cebrià també s’ha 
perdut el servei de pediatria i s’han de desplaçar fins a Sant Pol.

– Quin és el motiu pel qual els municipis del Masnou, Alella i Teià han perdut el 
servei d’urgències 24 hores?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
raonable que els veïns del Masnou, Alella i Teià (Maresme) tinguin  
el servei d’urgències al CUAP Badalona (Barcelonès)
314-01001/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Els municipis del Masnou, Alella i Teià han perdut el servei d’urgències 24 hores i 
es veuen obligats a desplaçar-se fora de la Comarca, al CUAP de Badalona. A Tiana, 
que encara tenen un consultori local amb consideració de rural, segueix mantenint 
els mateixos serveis, recursos i especialitats que fa 20 anys. A Sant Cebrià també 
s’ha perdut el servei de pediatria i s’han de desplaçar fins a Sant Pol.

– Considera raonable la consellera de Salut que els veïns i veïnes de Masnou, 
Alella i Teià s’hagin de desplaçar a Badalona en cas d’urgència?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual  
el Consultori local Tiana (Maresme) es considera consultori rural
314-01002/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Els municipis del Masnou, Alella i Teià han perdut el servei d’urgències 24 hores i 
es veuen obligats a desplaçar-se fora de la Comarca, al CUAP de Badalona. A Tiana, 
que encara tenen un consultori local amb consideració de rural, segueix mantenint 
els mateixos serveis, recursos i especialitats que fa 20 anys. A Sant Cebrià també s’ha 
perdut el servei de pediatria i s’han de desplaçar fins a Sant Pol.

– Per quin motiu el Consultori de Tiana es considera un consultori rural?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) ha perdut el servei de pediatria
314-01003/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Els municipis del Masnou, Alella i Teià han perdut el servei d’urgències 24 hores i 
es veuen obligats a desplaçar-se fora de la Comarca, al CUAP de Badalona. A Tiana, 
que encara tenen un consultori local amb consideració de rural, segueix mantenint 
els mateixos serveis, recursos i especialitats que fa 20 anys. A Sant Cebrià també s’ha 
perdut el servei de pediatria i s’han de desplaçar fins a Sant Pol.

– Quin és el motiu pel qual el municipi de Sant Cebrià hagi perdut el servei de 
pediatria?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
raonable que el servei de pediatria de Sant Cebrià de Vallalta 
(Maresme) s’ofereixi a Sant Pol de Mar
314-01004/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 1641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut, després d’anys de retallades i, especialment, focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat, de manera reiterada, els usuaris i els sindi-
cats de treballadors i treballadores.

En aquestes retallades sanitàries a arreu de Catalunya, el Maresme no n’és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència, 
l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, aquest últim en-
cara pendent de la seva ampliació, així com, a tots els serveis del Consorci Sanitari 
del Maresme, amb la reducció de l’horari de determinats serveis, amb la pèrdua de 
determinats especialistes o amb el tancament de consultoris arreu de la comarca. 
Aquestes decisions, el Departament de Salut les justifica amb que es fa atenció telefò-
nica, cosa que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element  
substitutiu, com pretén el Govern, limitant als ciutadans i ciutadanes el contacte 
amb el seu metge o metgessa i infermera i, en conseqüència, dificultant a aquests,  
el seguiment i atenció de les malalties cròniques i perjudicant als que necessiten més 
seguiment, els més vulnerables, que acostumen a ser la gent gran. Alhora també, 
les mesures creen perjudicis a l’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com als 
programes d’atenció precoç de colon, mama, entre altres, i a la incorporació de la 
supervisió a l’atenció sanitària de les residencies afectades per la Covid.

Els serveis afectats per les mesures del Departament dels últims mesos i que es 
sumen a les afectacions produïdes per les retallades en salut, afecten els municipis 
de la comarca i, especialment, a les persones que hi viuen, i estan provocant mobi-
litzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta per part del Consorci Sa-
nitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Els municipis del Masnou, Alella i Teià han perdut el servei d’urgències 24 hores i 
es veuen obligats a desplaçar-se fora de la Comarca, al CUAP de Badalona. A Tiana, 
que encara tenen un consultori local amb consideració de rural, segueix mantenint 
els mateixos serveis, recursos i especialitats que fa 20 anys. A Sant Cebrià també s’ha 
perdut el servei de pediatria i s’han de desplaçar fins a Sant Pol.

– Considera raonable la consellera de Salut que els infants de Sant Cebrià s’hagin 
de desplaçar per ser atesos a Sant Pol de Mar?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la veracitat de la 
informació publicada relativa a la vacunació generalitzada contra 
la Covid-19 del personal tècnic i administratiu i alts càrrecs del 
Departament de Salut
314-01005/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Es cierta la información publicada que apunta que el personal técnico, admi-

nistrativo y altos cargos del Departamento de Salud de la Generalidad de Catalu-
ña ha sido vacunado de la Covid-19 independientemente de su edad o patología de 
riesgo previa?

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones del personal tècnic i administratiu i alts càrrecs del 
Departament de Salut que han estat vacunades contra la Covid-19 
i els llocs de treball que ocupen
314-01006/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas personas que ejercen como técnicos, administrativos o altos cargos 

en las oficinas del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña han sido 
vacunadas de la Covid-19 y cuáles son sus puestos?

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el personal tècnic 
i administratiu i alts càrrecs del Departament de Salut que han estat 
vacunats contra la Covid-19 són personal essencial o estan  
en contacte directe amb malalts de coronavirus
314-01007/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿El personal administrativo, técnico y altos cargos que ha sido vacunado de la 

Covid-19 del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña son personal 
esencial o están en contacto directo con enfermos Covid por su actividad laboral?

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera  
de Salut, la responsable de vacunació del Departament de Salut  
i el secretari de Salut Pública estan vacunats contra la Covid-19
314-01008/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Están la consejera Alba Vergés, la responsable de vacunación, Carmen Cabe-

zas y el secretario de salud Pública el Dr. Argimon vacunados? En caso afirmativo 
¿Cuándo fueron vacunados de la Covid-19?

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alts 
càrrecs del Sistema d’Emergències Mèdiques vacunats contra la 
Covid-19
314-01009/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos altos cargos del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) están va-

cunados de la Covid-19?

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en contacte 
amb malalts de Covid-19 que estaven pendents de la vacuna en el 
moment en què va ésser administrada als alts càrrecs del SEM
314-01010/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto personal sanitario en contacto con enfermos Covid por su actividad 

laboral del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) estaba pendiente de vacunar 
cuando los altos cargos del SEM fueron vacunados de la Covid-19?

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX
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	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de despeses extraordinàries pel Sistema d’Emergències Mèdiques en el període 2018-2020
	314-00888/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses extraordinàries que el Sistema d’Emergències Mèdiques ha tingut en el període 2018-2020
	314-00889/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses previstes en els pressupostos del Sistema d’Emergències Mèdiques del període 2018-2020
	314-00890/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els vehicles comprats pel Sistema d’Emergències Mèdiques el 2020
	314-00891/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa que el Sistema d’Emergències Mèdiques ha tingut en la compra de vehicles el 2020
	314-00892/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual el Sistema d’Emergències Mèdiques va comprar vehicles per al transport de càrrecs de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2020
	314-00893/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilitat, durant la pandèmia, dels vehicles per al transport de càrrecs comprats de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2020
	314-00894/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suspensió de la vacunació prioritària dels servidors públics i el personal assimilable
	314-00895/13
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si està d’acord amb les afirmacions d’un col·lectiu de mossos d’esquadra segons les quals hi ha mossos perseguits per la justícia i els tribunals
	314-00896/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar que es difonguin informacions falses sobre els Mossos d’Esquadra
	314-00897/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en funcionament de la vigilància preventiva amb drons de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
	314-00898/13
	Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat adoptades a la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
	314-00899/13
	Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del restabliment del servei de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
	314-00900/13
	Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’integrar la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur en el Pla de rodalia de Lleida
	314-00901/13
	Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de les línies als centres d’ensenyament del Servei d’Educació de Catalunya
	314-00902/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reduir línies als centres d’ensenyament del Servei d’Educació de Catalunya
	314-00903/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre el decreixement demogràfic i la reducció de línies als centres d’ensenyament del Servei d’Educació de Catalunya
	314-00904/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar les ràtios per aula als centres d’ensenyament del Servei d’Educació de Catalunya
	314-00905/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions dels serveis territorials d’educació amb els centres d’ensenyament per a comunicar-los els possibles canvis de ràtios per aula
	314-00906/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions dels serveis territorials d’educació amb els centres d’ensenyament per a comunicar-los els possibles canvis en les línies per curs
	314-00907/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les dades de les ràtios per aula es donen territorialment
	314-00908/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les dades de les línies educatives per curs es donaran territorialment
	314-00909/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de les ràtios per aula dels serveis territorials d’educació
	314-00910/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies educatives per curs dels serveis territorials d’educació
	314-00911/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de gratuïtat del telèfon 061
	314-00912/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord entre la Generalitat i les companyies telefòniques amb relació a la gratuïtat del telèfon 061
	314-00913/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment que cal seguir per a la devolució del cost de les trucades al 061
	314-00914/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha fet una campanya institucional per a explicar el procediment per a la devolució del cost de les trucades al 061
	314-00915/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gratuïtat i eficiència d’un telèfon només per a la gestió de la pandèmia
	314-00916/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte amb l’empresa Ferroser amb relació els rastrejadors de la Covid-19
	314-00917/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que han rebut les empreses Ferrovial i Ferroser durant la pandèmia de la Covid-19
	314-00918/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions mantingudes amb l’empresa Idiada els darrers sis mesos
	314-00919/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions mantingudes amb els alcaldes dels municipis afectats per les mesures adoptades per l’empresa Idiada
	314-00920/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions mantingudes amb els treballadors de l’empresa Idiada per a negociar i acordar el conveni col·lectiu
	314-00921/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear una comissió de treball per a gestionar la construcció del nou centre de proves de l’empresa Idiada
	314-00922/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que una empresa participada per la Generalitat posi en risc la salut i la seguretat dels treballadors
	314-00923/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’ordenar als Mossos d’Esquadra que facin identificacions preventives a persones que van a manifestacions
	314-00924/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un informe jurídic relatiu a la legalitat de les identificacions preventives de persones que van a manifestacions
	314-00925/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre les identificacions preventives de persones que van a manifestacions i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans
	314-00926/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la legalitat respecte als drets humans pel Departament d’Interior
	314-00927/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de les identificacions preventives que fan el Mossos d’Esquadra
	314-00928/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament de les dades derivades de les identificacions preventives que fan els Mossos d’Esquadra
	314-00929/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap ordre, circular o protocol amb relació a les identificacions preventives que fan els Mossos d’Esquadra
	314-00930/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’identificacions preventives fetes pels Mossos d’Esquadra del 2017 ençà
	314-00931/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de manifestacions enregistrades del 2017 ençà
	314-00932/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’ordenar que s’enregistrin imatges de les persones identificades quan van a manifestacions
	314-00933/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap ordre, circular o protocol amb relació als enregistraments en vídeo d’imatges de les persones identificades quan van a manifestacions
	314-00934/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha elaborat cap informe jurídic relatiu a la legalitat d’enregistrar imatges de les persones identificades quan van a manifestacions
	314-00935/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament de les dades dels enregistraments de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra
	314-00936/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de les dades dels enregistraments de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra
	314-00937/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de peticions d’enregistrament de manifestacions sol·licitades pel Departament d’Interior o els Mossos d’Esquadra del 2017 ençà
	314-00938/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’enregistrament de manifestacions i el respecte al dret a la integritat física i la intimitat
	314-00939/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’enregistrament de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra i el respecte al dret a la integritat física i la intimitat
	314-00940/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut de la sol·licitud per a enregistrar vídeos de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra
	314-00941/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a enregistrar vídeos de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra del 2017 ençà
	314-00942/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de resolucions de sol·licituds per a enregistrar manifestacions del 2017 ençà
	314-00943/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de resolucions de sol·licituds per a enregistrar manifestacions del 2017 ençà
	314-00944/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a l’enregistrament i per a l’ús, el tractament i la custòdia dels enregistraments de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra
	314-00945/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols respecte a la presa de fotografies pels Mossos d’Esquadra en les manifestacions
	314-00946/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’enregistrament de vídeos de les persones identificades preventivament i el respecte al dret a la integritat física i a la intimitat
	314-00947/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa a les manifestacions que han d’ésser enregistrades
	314-00948/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa a les manifestacions de les quals s’han de prendre fotografies
	314-00949/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de la proporcionalitat, la legalitat i el respecte dels drets humans en les actuacions dels Mossos d’Esquadra en les manifestacions
	314-00950/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives per al tractament de residus de l’abocador de Solius (Baix Empordà)
	314-00951/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Departament de Territori i Sostenibilitat encarrega l’execució d’una rotonda urbana contravenint al Pla d’ordenació urbanística municipal de Tremp (Pallars Jussà)
	314-00952/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’esmena del projecte de millora del nus a la carretera C-13, PK 87+126, al pas per Tremp (Pallars Jussà)
	314-00953/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desconeixement de les modificacions del projecte de millora del nus a la carretera C-13, PK 87+126, al pas per Tremp (Pallars Jussà)
	314-00954/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos de selecció de personal, de personal interí o de provisió de places del Departament de la Presidència de la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer de 2021 ençà
	314-00955/13
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de llocs de treball del Departament de la Presidència pel sistema de mèrits i capacitats i per lliure designació de la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer de 2021 ençà
	314-00956/13
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos de contractació de personal laboral del Departament de la Presidència de la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer de 2021 ençà
	314-00957/13
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó de la urgència de les convocatòries del Departament de la Presidència de l’abril del 2021 i els informes que la justifiquen
	314-00958/13
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir una plaça de tècnic superior a la Direcció General de Mitjans de Comunicació
	314-00959/13
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir una plaça d’advocat al Gabinet Jurídic del Departament de Territori i Sostenibilitat
	314-00960/13
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir sis places de tècnic superior a la Direcció General d’Administració Local
	314-00961/13
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir una plaça de tècnic superior a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
	314-00962/13
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir una plaça de tècnic administratiu a la Direcció General d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic del Departament de la Presidència
	314-00963/13
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir una plaça d’administratiu a la Direcció General d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic del Departament de la Presidència
	314-00964/13
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir una plaça de cap d’administració a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
	314-00965/13
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que l’Agència Catalana de l’Aigua atorgui una subvenció a alguns municipis del Baix Camp perquè els arribi aigua de l’Ebre
	314-00966/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de continuar extraient aigua de l’Ebre en lloc de reduir-ne el minitransvasament del Consorci d’Aigües de Tarragona al Camp de Tarragona
	314-00967/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la idoneïtat de la política hídrica basada en els minitransvasaments per a millorar la protecció del delta de l’Ebre
	314-00968/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el CAP Vilassar de Dalt (Maresme) tanca a les vuit del vespre
	314-00969/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el CAP Vilassar de Dalt (Maresme) tanca els caps de setmana
	314-00970/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és raonable que els veïns de Vilassar de Dalt (Maresme) tinguin el servei de pediatria a Cabrils
	314-00971/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el consultori local de Cabrils té prou recursos per a atendre els infants de Cabrils i de Vilassar de Dalt
	314-00972/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els veïns de Cabrils (Maresme) tenen el servei d’urgències a Mataró
	314-00973/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els veïns de Cabrils (Maresme) s’han de vacunar al CAP Vilassar de Dalt i no al consultori local de llur municipi
	314-00974/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Cabrera (Maresme) no disposa de servei de pediatria
	314-00975/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és raonable que els veïns de Caldes d’Estrac (Maresme) tinguin el centre d’atenció primària a Sant Andreu de Llavaneres
	314-00976/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tancament del centre d’atenció primària de Caldes d’Estrac (Maresme)
	314-00977/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el centre d’atenció primària de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) no disposa de servei d’urgències
	314-00978/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha retallat el personal d’urgències del CAP Arenys de Mar (Maresme)
	314-00979/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera necessari dotar de més personal el servei d’urgències d’Arenys de Mar (Maresme)
	314-00980/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el centre d’atenció primària d’Arenys de Munt (Maresme) no té servei de pediatria
	314-00981/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tancament del Consultori local Canyamars (Maresme)
	314-00982/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la reducció dels dies de visita al Consultori local Can Massuet, a Dosrius (Maresme)
	314-00983/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Consultori local Can Massuet, a Dosrius (Maresme), no té servei de pediatria
	314-00984/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que els veïns de Dosrius (Maresme) tinguin el servei de pediatria a Argentona
	314-00985/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el CAP Dr. Gonçal Calvo i Queraltó, d’Argentona, està congestionat
	314-00986/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es manté tancat el Consultori local Sant Miquel del Cros, a Argentona (Maresme)
	314-00987/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual al Consultori local Can Massuet, de Dosrius (Maresme), el triatge dels pacients de pediatria no el fa un infermer pediàtric
	314-00988/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies per a tenir visita pediàtrica a Dosrius (Maresme)
	314-00989/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els aparells d’emmagatzematge de vacunes dels consultoris locals de Dosrius (Maresme)
	314-00990/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els aparells de refrigeració dels consultoris locals de Dosrius (Maresme) tenen registradors Lo Tag per al seguiment de la temperatura
	314-00991/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Premià de Mar (Maresme) ha perdut les especialitats d’oftalmologia, aparell digestiu, cardiologia traumatologia i otorrinolaringologia
	314-00992/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els veïns de Premià de Mar (Maresme) de la pèrdua de les especialitats d’oftalmologia, aparell digestiu, cardiologia, traumatologia i otorrinolaringologia
	314-00993/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les proves diagnòstiques de malalties cardiovasculars a Premià de Mar (Maresme)
	314-00994/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Palafolls (Maresme) ha perdut el servei de ginecologia
	314-00995/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Palafolls (Maresme) ha perdut les classes de preparació al part
	314-00996/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Palafolls (Maresme) ha perdut el servei d’urgències del centre d’atenció primària
	314-00997/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que els veïns de Palafolls (Maresme) s’hagin de desplaçar a Malgrat de Mar (Maresme) per a serveis d’atenció primària i urgències
	314-00998/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst perquè el CAP Dr. Josep Torner i Fors, de Malgrat de Mar (Maresme), recuperi el servei d’urgències de vint-i-quatre hores
	314-00999/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Masnou, Alella i Teià (Maresme) han perdut el servei d’urgències de vint-i-quatre hores
	314-01000/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que els veïns del Masnou, Alella i Teià (Maresme) tinguin el servei d’urgències al CUAP Badalona (Barcelonès)
	314-01001/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Consultori local Tiana (Maresme) es considera consultori rural
	314-01002/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) ha perdut el servei de pediatria
	314-01003/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que el servei de pediatria de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) s’ofereixi a Sant Pol de Mar
	314-01004/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la veracitat de la informació publicada relativa a la vacunació generalitzada contra la Covid-19 del personal tècnic i administratiu i alts càrrecs del Departament de Salut
	314-01005/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones del personal tècnic i administratiu i alts càrrecs del Departament de Salut que han estat vacunades contra la Covid-19 i els llocs de treball que ocupen
	314-01006/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el personal tècnic i administratiu i alts càrrecs del Departament de Salut que han estat vacunats contra la Covid-19 són personal essencial o estan en contacte directe amb malalts de coronavirus
	314-01007/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Salut, la responsable de vacunació del Departament de Salut i el secretari de Salut Pública estan vacunats contra la Covid-19
	314-01008/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alts càrrecs del Sistema d’Emergències Mèdiques vacunats contra la Covid-19
	314-01009/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en contacte amb malalts de Covid-19 que estaven pendents de la vacuna en el moment en què va ésser administrada als alts càrrecs del SEM
	314-01010/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX






