
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha tingut amb el 
comitè d’empresa de Bosch els darrers set mesos
314-00307/13
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha tingut amb el 
comitè d’empresa de Nissan els darrers set mesos
314-00308/13
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha tingut amb la 
direcció de l’empresa Nissan els darrers set mesos
314-00309/13
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha tingut amb la 
direcció de l’empresa Bosch els darrers set mesos
314-00310/13
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que dutes a terme da-
vant la situació de vulnerabilitat en què es troben els treballadors de l’empresa Nissan
314-00311/13
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme davant 
la situació de vulnerabilitat en què es troben els treballadors de l’empresa Bosch
314-00312/13
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que preveu dur a 
terme davant la situació de vulnerabilitat en què es troben els treballadors de l’em-
presa Nissan
314-00313/13
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que preveu dur a 
terme davant la situació de vulnerabilitat en què es troben els treballadors de l’em-
presa Bosch
314-00314/13
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles plans de reconversió 
de les plantes de l’empresa Nissan
314-00315/13
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que ha dut a terme 
per a assolir la reconversió de les plantes de l’empresa Nissan
314-00316/13
Resposta del Govern 21
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que durà a terme 
per a assolir la reconversió de les plantes de l’empresa Nissan
314-00317/13
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions que preveu per 
als treballadors de Nissan si no s’assoleix amb èxit la reconversió de les plantes 
d’aquesta empresa
314-00318/13
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha fet amb els 
agents socials i econòmics per acordar els projectes que s’han de presentar al fons 
europeu Pròxima Generació
314-00342/13
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha fet amb el Go-
vern espanyol per treballar els projectes que s’han de presentar als fons europeus
314-00343/13
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha fet amb el món 
municipal amb relació als fons europeus
314-00344/13
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions dels municipis amb 
relació als fons europeus
314-00345/13
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a conèixer les 
propostes que els ajuntaments fan per mitjà del Govern d’Espanya amb relació als 
fons europeus
314-00346/13
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació de gènere als jutjats
314-00383/13
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat d’un joc de maquillatge 
de la marca Krash Kosmetics
314-00386/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va preocupar de retirar del 
mercat un joc de maquillatge de la marca Krash Kosmetics
314-00387/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pensa obligar per normativa que 
determinats productes només es puguin vendre en locals per a adults
314-00388/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones transgènere 
que han sol·licitat el trasllat a presons de dones i d’homes
314-00389/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones transgènere 
a les presons de dones
314-00390/13
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els delictes pels quals estan con-
demnades les persones transgènere que són a les presons de dones
314-00391/13
Resposta del Govern 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a traslladar de pre-
só les persones transgènere
314-00392/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per a les inter-
nes del trasllat de persones transgènere a presons de dones
314-00393/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de liquidacions dels im-
postos de societats i de la renda de les persones físiques presentades a l’Agència 
Tributària de Catalunya el 2020
314-00483/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de liquidacions trimes-
trals de l’impost sobre el valor afegit presentades a l’Agència Tributària de Catalu-
nya el 2020
314-00484/13
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris amb què s’ha atorgat 
un préstec participatiu als gimnasos DiR amb la línia d’ajuts per a la reactivació in-
dustrial post-Covid-19
314-00593/13
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la concessió dels 
préstecs de la línia de reactivació industrial post-Covid-19
314-00610/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost total de la línia d’ajuts 
per a la reactivació industrial post-Covid-19
314-00611/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds fetes per 
a la línia d’ajuts per a la reactivació industrial post-Covid-19
314-00612/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que es prendran si 
els préstecs per a la línia d’ajuts per a la reactivació industrial post-Covid-19 no es 
poden tornar
314-00613/13
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de d’ajuts atorgats re-
latius a la línia per a la reactivació industrial post-Covid-19
314-00614/13
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el significat que atorga al terme 
«empresa industrial amb un potencial tecnològic i comercial»
314-00615/13
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el significat que atorga al terme 
«empresa industrial»
314-00616/13
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències de l’empresa 
Avançsa per a aprovar préstecs
314-00669/13
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del préstec a DIR
314-00670/13
Resposta del Govern 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en edificis i cons-
truccions finançades amb la partida «AG-03079/001» dels pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2020
314-00739/13
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’execució pressupostà-
ria de la partida «AG-03079/001» dels pressupostos de la Generalitat per al 2020
314-00740/13
Resposta del Govern 38

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre els imports facturats per publicitat pels mitjans de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durant el període 2017-2020
316-00005/13
Resposta del president del Consell de Govern 38

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el percentatge del pressupost de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals per ingressos publicitaris durant el període 2017-2020
316-00006/13
Resposta del president del Consell de Govern 39

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost per habitant de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals durant el període 2017-2020
316-00007/13
Resposta del president del Consell de Govern 40

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre l’import pagat per la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a la Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics durant 
el període 2017-2020
316-00008/13
Resposta del president del Consell de Govern 40

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre l’import pagat per la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a la Unió Europea de Radiodifusió durant el període 2017-2020
316-00009/13
Resposta del president del Consell de Govern 41

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre l’import pagat per la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a la Cooperativa Internacional de Recerca i d’Acció en Matèria de Co-
municació durant el període 2017-2020
316-00010/13
Resposta del president del Consell de Govern 41

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el pressupost del Defensor de l’Audiència el 2020 i el 2021
316-00011/13
Resposta del president del Consell de Govern 41

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la plantilla del Defensor de l’Audiència
316-00012/13
Resposta del president del Consell de Govern 42

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el sou de la Defensora de l’Audiència de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00013/13
Resposta del president del Consell de Govern 42
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre les retribucions dels membres del Consell de Govern, 
del Consell Assessor de Continguts i de Programació i del Comitè de Direcció de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i del director executiu de la Fundació 
La Marató de TV3, durant el període 2017-2020
316-00014/13
Resposta del president del Consell de Govern 43

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre les retribucions del director, el director adjunt i el cap 
d’informatius de Catalunya Ràdio, i del director, el director adjunt i cap de contin-
guts i programes i el cap d’informatius de Televisió de Catalunya durant el període 
2017-2020
316-00015/13
Resposta del president del Consell de Govern 43

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre l’audiència radiofònica dels mitjans de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals durant el període 2017-2020
316-00020/13
Resposta del president del Consell de Govern 44

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre l’audiència televisiva dels mitjans de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals durant el període 2017-2020
316-00021/13
Resposta del president del Consell de Govern 45

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la inversió de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals per a la producció de documentals durant el període 2017-2020
316-00022/13
Resposta del president del Consell de Govern 46

Preguntes al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments que ha 
fet la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a diverses entitats del 2017 ençà
316-00035/13 a 316-00138/13
Resposta conjunta del president del Consell de Govern 46

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments de 
la Corporació al diari La Vanguardia
316-00147/13
Resposta del president del Consell de Govern 47

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les subvencions, les  transferències i els pagaments de 
la Corporació a La Vanguardia Dossier
316-00148/13
Resposta del president del Consell de Govern 48

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les subvencions, les  transferències i els pagaments de 
la Corporació al diari El Mundo Deportivo
316-00149/13
Resposta del president del Consell de Govern 48

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments de 
la Corporació a la revista Magazine
316-00150/13
Resposta del president del Consell de Govern 49

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les subvencions, les  transferències i els pagaments de 
la Corporació a la cadena de ràdio RAC 1
316-00151/13
Resposta del president del Consell de Govern 49
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments de 
la Corporació a la cadena de ràdio RAC 105
316-00152/13
Resposta del president del Consell de Govern 49

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments de 
la Corporació al canal de televisió 8TV
316-00153/13
Resposta del president del Consell de Govern 49

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments de 
la Corporació al canal de televisió Bom Cine
316-00154/13
Resposta del president del Consell de Govern 50

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la plan-
tilla de TV3
326-00001/13
Resposta del president del Consell de Govern 50

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre per escrit so-
bre la plantilla de Catalunya Ràdio
326-00002/13
Resposta del president del Consell de Govern 51

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre les em-
preses que van produir continguts per a TV3 durant el període 2018-2020
326-00004/13
Resposta del president del Consell de Govern 51

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps 
que el programa Els matins de TV3 ha dedicat a cada partit polític durant la cam-
panya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
326-00009/13
Resposta del president del Consell de Govern 51

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps 
que el programa Els matins de TV3 ha dedicat a cada candidat dels partits polítics 
durant la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
326-00010/13
Resposta del president del Consell de Govern 55

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps 
que el programa Planta baixa ha dedicat a cada partit polític durant la campanya 
per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
326-00011/13
Resposta del president del Consell de Govern 55

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps 
que el programa Planta baixa ha dedicat a cada candidat dels partits polítics durant 
la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
326-00012/13
Resposta del president del Consell de Govern 55

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps 
que el programa Tot es mou ha dedicat a cada partit polític durant la campanya per 
a les eleccions del 14 de febrer de 2021
326-00013/13
Resposta del president del Consell de Govern 55

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps 
que el programa Tot es mou ha dedicat a cada candidat dels partits polítics durant 
la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
326-00014/13
Resposta del president del Consell de Govern 56

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps 
que el programa Més 3/24 ha dedicat a cada partit polític durant la campanya per 
a les eleccions del 14 de febrer de 2021
326-00015/13
Resposta del president del Consell de Govern 56



BOPC 47
1 de juny de 2021

Taula de contingut 7

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps 
que el programa Més 3/24 ha dedicat a cada candidat dels partits polítics durant la 
campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
326-00016/13
Resposta del president del Consell de Govern 56

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció del nou 
centre d’educació infantil i primària a Ventalló (Alt Empordà)
314-01177/13
Retirada 57

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cotxes oficials de la 
Generalitat
314-01245/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb un altre diputat del GP VOX 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de xofers de cotxes ofi-
cials de la Generalitat
314-01246/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb un altre diputat del GP VOX 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones inscrites al 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial en data del 31 de març 
de 2021
314-01247/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb un altre diputat del GP VOX 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de la ren-
da garantida de ciutadania
314-01248/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de la ren-
da garantida de ciutadania atorgades
314-01249/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de  beneficiaris de la 
renda garantida de ciutadania amb fills a càrrec
314-01250/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones beneficiàries 
de la renda garantida de ciutadania
314-01251/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la 
renda garantida de ciutadania amb nacionalitat espanyola
314-01252/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el CAP Les Planes, 
de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), ha perdut el servei de ginecologia
314-01253/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació del servei de gineco-
logia del CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-01254/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 63
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de  tancar el servei 
de pediatria del CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-01255/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al retorn de les 
visites mèdiques presencials al CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-01256/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del nombre de profes-
sionals sanitaris del CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), al crei-
xement de la població del barri
314-01257/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sobresaturació del servei d’ur-
gències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat)
314-01258/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat del servei d’urgències 
de l’Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), 
amb relació a la població
314-01259/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de millorar el servei 
d’urgències de l’Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat)
314-01260/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Salut s’ha reunit 
amb l’Associació de Veïns de Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01261/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Salut s’ha reunit 
amb la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01262/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a mantenir tancat dos 
dies la setmana el consultori mèdic del barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-01263/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el consultori mèdic 
del barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental), no ha recuperat 
els horaris i els serveis d’abans del tancament
314-01264/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el barri del Poble-
nou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental), no disposa de metge
314-01265/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual sols els pacients 
amb malalties cròniques es poden adreçar al consultori mèdic del barri del Poble-
nou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01266/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a una visita 
amb el metge de família per als veïns del barri del Poblenou de la Salut, de Saba-
dell (Vallès Occidental)
314-01267/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplaçament que els veïns del 
barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental), han de fer fins al de 
Torre-romeu per a rebre atenció mèdica
314-01268/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que el barri del Poble-
nou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental), no mereix el mateix servei d’atenció 
primària que d’altres
314-01269/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recuperar el servei 
d’atenció mèdica al consultori del barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Va-
llès Occidental)
314-01270/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que patei-
xen pobresa farmacèutica
314-01271/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dificultat per a detectar casos 
de pobresa farmacèutica arran del tancament i  la reducció dels serveis d’atenció 
primària
314-01272/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de la Generalitat amb el 
Banc Farmacèutic
314-01273/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes per a lluitar contra 
la pobresa farmacèutica
314-01274/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics destinats 
anualment a lluitar contra la pobresa farmacèutica
314-01275/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels treballadors de la 
Residència Nostra Senyora de Ribera, de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
314-01276/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de verificar la situació 
que exposen les denúncies presentades pels treballadors de la Residència Nostra 
Senyora de Ribera, de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
314-01277/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de millorar les polítiques 
de personal i de manteniment i renovació dels equips i els materials de la Residència 
Nostra Senyora de Ribera, de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
314-01278/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 4 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses, amb relació a l’elaboració d’una llei de l’espai públic
314-01279/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 87
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 4 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses, amb relació a la protecció de la dignitat del Cos de 
Mossos d’Esquadra
314-01280/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 6 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses, amb relació als mecanismes per a reforçar la comunica-
ció entre els organitzadors de manifestacions i el Departament d’Interior
314-01281/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a implicar els orga-
nitzadors en l’ordre i el desenvolupament adequat de les manifestacions
314-01282/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 7 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses, amb relació a l’obligació de comunicar al Departament 
d’Interior la convocatòria de manifestacions
314-01283/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 9 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses, amb relació a les polítiques d’estabilitat dels agents 
de les unitats especialitzades en ordre públic
314-01284/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 14 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses, amb relació als protocols d’informació dels mitjans 
de comunicació
314-01285/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 16 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses, amb relació a la redacció d’un protocol d’actuació 
conjunta dels cossos policials en matèria d’ordre públic
314-01286/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 17 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses, amb relació a la cobertura legal dels ajuntaments perquè 
puguin redactar ordenances en matèria de seguretat i espai públic
314-01287/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 29 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses, amb relació a la revisió dels uniformes i els elements 
de protecció personal dels agents de les unitats especialitzades en ordre públic
314-01288/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 37 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses, amb relació a l’actualització de la formació dels agents 
especialitzats en ordre públic
314-01289/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 39 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses, amb relació als canvis en la formació dels agents es-
pecialitzats en ordre públic que es fa a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
314-01290/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 41 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses, amb relació a la presentació d’un informe de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya sobre les millores en la formació dels mossos 
d’esquadra especialitzats en ordre públic
314-01291/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè la banda 
ampla de fibra òptica arribi al Montsià
314-01292/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè la banda 
ampla de fibra òptica arribi al Baix Ebre
314-01293/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè la banda 
ampla de fibra òptica arribi a la Ribera d’Ebre
314-01294/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè la banda 
ampla de fibra òptica arribi a la Terra Alta
314-01295/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè el desple-
gament de la fibra òptica al Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta 
arribi als polígons i les zones industrials
314-01296/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte executiu de l’obra de 
construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01297/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del contracte de l’obra 
de construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01298/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació del contracte de l’obra 
de construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01299/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha iniciat la 
construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01300/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 99
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa adjudicatària de l’obra 
de construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01301/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis d’execució de l’obra 
de construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01302/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’adequació de la pista 
coberta d’atletisme de Sabadell com a Hospital Temporal Vallès Salut el 2020
314-01303/13
Formulació: GP VOX 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’adequació de l’Hospital 
Temporal Vallès Salut com a centre de vacunació massiva el 2021
314-01304/13
Formulació: GP VOX 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre, el tipus i el cost dels 
llits comprats per al Consorci Sanitari Parc Taulí i per a l’Hospital Temporal Vallès 
Salut del 2020 ençà
314-01305/13
Formulació: GP VOX 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el  tipus de llits tras-
lladats del Consorci Sanitari Parc Taulí a l’Hospital Temporal Vallès Salut el 2020
314-01306/13
Formulació: GP VOX 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació de la compra de ma-
terial sanitari del Consorci Sanitari Parc Taulí i de l’Hospital Temporal Vallès Salut 
del 2020 ençà
314-01307/13
Formulació: GP VOX 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a l’adjudicació de 
la compra de material sanitari per al Consorci Sanitari Parc Taulí i per a l’Hospital 
Temporal Vallès Salut el 2020
314-01308/13
Formulació: GP VOX 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que van subministrar 
llits al Consorci Sanitari Parc Taulí i a l’Hospital Temporal Vallès el 2020
314-01309/13
Formulació: GP VOX 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el magatzem on hi ha els llits i la 
resta del material sanitari sobrant de l’equipament de l’Hospital Temporal Vallès Salut
314-01310/13
Formulació: GP VOX 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits destruïts o rebut-
jats després del desmantellament de l’Hospital Temporal Vallès Salut
314-01311/13
Formulació: GP VOX 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les seves subvencions i transfe-
rències a la Fundació Plató i a Barnaclínic, del Grup Hospital Clínic, del 2019 ençà
314-01312/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha avalat econòmicament la fusió 
entre la Fundació Plató i Barnaclínic, del Grup Hospital Clínic
314-01313/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la seva inversió en l’ali-
ança entre Barnaclínic, del Grup Hospital Clínic, i  l’Hospital Plató
314-01314/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 106
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb 
contracte indefinit a l’Hospital Plató en data de l’1 de desembre de 2020 i del 30 
d’abril de 2021
314-01315/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi en la política de retribució 
dels treballadors de l’Hospital Plató després de l’aliança amb Barnaclínic
314-01316/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici dels treballs per a crear el 
segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració
314-01317/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de segells de treball just 
i de qualitat atorgats al sector de l’hostaleria i la restauració
314-01318/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha tornat a reunir amb els col-
lectius afectats per l’adopció del segell de treball just i de qualitat per al sector de 
l’hostaleria i la restauració
314-01319/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
en el sector de l’hostaleria i el turisme per a comprovar el compliment de la Llei de 
l’Estat 31/1995, de prevenció de riscos laborals
314-01320/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients oberts a 
establiments de l’hostaleria i la restauració per incompliment de la Llei de l’Estat 
31/1995, de prevenció de riscos laborals
314-01321/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la retribució en el sector de l’hos-
taleria i el turisme és igual entre homes i dones
314-01322/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 112

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions 
previstes per a evitar que els professionals de la Corporació amenacin o denigrin 
partits polítics no separatistes o instin a la violència contra aquests partits
322-00002/13
Anunci: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 113

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
que s’han d’adoptar perquè els mitjans de la Corporació compleixin els principis de 
neutralitat política, objectivitat informativa i pluralisme polític
322-00003/13
Anunci: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 113

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’obtenció 
de fons europeus Pròxima Generació per al desenvolupament d’un hub audiovisual
322-00004/13
Anunci: GP ERC 114

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les estratègies 
per a les plataformes de distribució i la llengua catalana com a vehicle vertebrador 
de l’espai català de comunicació
322-00005/13
Anunci: GP ERC 114
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el desplega-
ment de la Llei 7/2019, de modificació de la Llei 2/2000, del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
322-00006/13
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 115

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la compra de 
la sèrie documental El judici, emesa a TV3
322-00007/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 115

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’emissió a 
TV3 de la sèrie documental El judici
322-00008/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 116

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’emissió de 
continguts específics relatius a l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol
322-00009/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 116

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’Informe es-
pecífic de pluralisme a la televisió i a la ràdio durant la campanya de les eleccions 
al Parlament de Catalunya del 2021, del 29 de gener al 12 de febrer
322-00010/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 117

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament 
pressupostari de la Corporació
322-00011/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 117

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el Pla d’i-
gualtat de la Corporació
322-00012/13
Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 118

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les tasques 
per a garantir la reciprocitat plena de tots els mitjans de comunicació en llengua 
catalana arreu dels Països Catalans
322-00013/13
Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 118

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre les darreres dades d’audiència dels canals de difusió i l’estratègia 
prevista per a Catalunya Ràdio
323-00001/13
Anunci: GP ERC 119

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre la reciprocitat dels mitjans audiovisuals en català als territoris de parla catalana
323-00002/13
Anunci: GP ERC 119

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació infantil i juvenil
323-00003/13
Anunci: GP ERC 120

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment dels principis de neutralitat política, objectivitat informativa i 
garantia del pluralisme polític pels programes de TV3
323-00004/13
Anunci: Anna Grau Arias, del GP Cs 120
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris de gestió econòmica i patrimonial de TV3
323-00005/13
Anunci: Anna Grau Arias, del GP Cs 121

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el contingut del documental «Pujol: els secrets d’Andorra»
323-00006/13
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 121

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura territorial dels serveis informatius
323-00007/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 122

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre el programa d’ajuts per a projectes audiovisuals amb el Departament de Cultura
323-00008/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 122

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment del llibre d’estil
323-00009/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 122

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment del llibre d’estil
323-00010/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 123

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en  comissió sobre 
les audiències
323-00011/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 123

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la desinformació en els serveis informatius de TV3
323-00012/13
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt 124

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les opinions dels entrevistats i els tertulians en la programació de TV3
323-00013/13
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt 124

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les accions previstes 
per la direcció de Catalunya Ràdio amb relació a l’incompliment del llibre d’estil de 
la Corporació per part del presentador del programa La nit dels ignorants 3.0 el 12 
de maig de 2021
325-00027/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 125

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les accions previstes amb 
relació a l’incompliment del llibre d’estil de la Corporació per part del presentador 
del programa La nit dels ignorants 3.0 el 12 de maig de 2021
325-00028/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 125

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre si les direccions del programa 
La nit dels ignorants 3.0 i de Catalunya Ràdio comparteixen les manifestacions del 
presentador en l’emissió del 12 de maig de 2021
325-00029/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 126
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les actuacions previstes 
per la direcció de Catalunya Ràdio per a evitar que els professionals facin manifes-
tacions que comprometin la imparcialitat del servei públic
325-00030/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 127
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha 
tingut amb el comitè d’empresa de Bosch els darrers set mesos
314-00307/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00307/13, conjuntament amb la número de tramitació 314-00310/13.

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

En relació a l’anunci de Robert Bosch España de cessament de l’activitat de la 
planta de sistemes de frenat de Lliçà d’Amunt, en el moment que es va produir 
aquest anunci el passat mes de febrer, es va mantenir una reunió amb la direcció de 
la companyia i els representants dels treballadors amb l’objectiu de conèixer els mo-
tius que van portar a prendre aquesta decisió.

Un cop s’ha tancat un acord sobre les indemnitzacions, procés en el qual no ha 
participat la Direcció General d’Indústria, les parts han acordat fer partícip a la Ge-
neralitat d’una comissió de reindustrialització en la que a més hi participaran de 
forma paritària els representants de la direcció de la companyia i dels treballadors, i 
l’ajuntament. Aquesta comissió té l’objectiu de cercar alternatives industrials viables 
i es reunirà com a mínim un cop al mes.

Pel que fa a la planta que el mateix grup té a Castellet i la Gornal, des de l’any 
2012 es manté una interlocució contínua amb la direcció de la companya, tant a ni-
vell local com corporatiu, així com amb els representants dels treballadors per tal 
de fer seguiment de les propostes de futur i per avaluar alternatives industrials que 
garantissin la continuïtat de l’activitat.

Barcelona, 17 de maig de 2021
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha 
tingut amb el comitè d’empresa de Nissan els darrers set mesos
314-00308/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00308/13, conjuntament amb la número de tramitació 314-00309/13.
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Atès que les preguntes indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració i proporcionar una major cohesió a la informació.

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General d’In-
dústria, participa en la comissió de reindustrialització creada a partir dels acords as-
solits en la negociació entre la companyia i la representació dels treballadors.

En aquesta comissió hi participen, a banda de la Direcció General d’Indústria, 
el Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme a través de la Secretaria d’Indústria i la 
Pime, el Consorci de la Zona Franca (només com a convidats tot i la insistència del 
Departament de què ho siguin com a membres per la importància que tenen les con-
dicions del sòl, per a una possible reindustrialització) i els representants de la direc-
ció de la companyia i dels treballadors.

Aquesta comissió es va constituir el passat mes de setembre de 2020 i des d’ales-
hores s’ha reunit amb una periodicitat mensual.

A banda, en els darrers dos mesos s’han dut a terme dues reunions entre el De-
partament d’Empresa i Coneixement i els representants dels treballadors.

Tota aquesta informació està referenciada a data 7 de maig de 2021.

Barcelona, 17 de maig de 2021
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha 
tingut amb la direcció de l’empresa Nissan els darrers set mesos
314-00309/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00308/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha 
tingut amb la direcció de l’empresa Bosch els darrers set mesos
314-00310/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00307/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que 
dutes a terme davant la situació de vulnerabilitat en què es troben 
els treballadors de l’empresa Nissan
314-00311/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-00311/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-00313/13, 314-
00315/13, 314-00316/13, 314-00317/13 i 314-00318/13.

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

En el marc de la comissió de reindustrialització s’estan analitzant les propostes 
de reindustrialització, de forma conjunta amb la consultoria que es va adjudicar la 
licitació.

L’esmentat procediment de licitació va comportar un retard considerable en l’ela-
boració del quadern de venda, que no va estar disponible per a la seva distribució 
entre els potencials inversors fins el passat mes de març, i on encara hi manquen 
informacions rellevants com el preu del sòl i la cessió d’actius i propietat industrial 
per part de Nissan, que no es concreten fins que hi ha una manifestació certa d’un 
interessat, fet que dificulta la funció de captació d’oportunitats per part del Depar-
tament. Tanmateix s’està treballant en diverses propostes, un total de 41 projectes 
de 37 empreses, bàsicament en l’àmbit de l’electromobilitat, i en diferents estadis de 
maduració.

A partir de mes de juny, la comissió de reindustrialització seleccionarà els pro-
jectes que han complert els requisits i durant el mes de juliol els inversors seleccio-
nats hauran de presentar les ofertes vinculants. En funció de les característiques 
dels projectes, és possible que aquest termini s’allargui per a poder detectar altres 
oportunitats.

En qualsevol cas, és important remarcar que tot aquest procés està condicionat 
pels acords als que van arribar prèviament l’empresa i la part social i que poden 
provocar que eventuals inversors reconsiderin la viabilitat dels seus projectes indus-
trials, a banda de desincentivar l’aposta d’almenys una part dels treballadors afectats 
per un nou projecte. Cal destacar l’obligatorietat de pagar per part del nou inversor 
el conveni del seu sector més un 20%, i contractar als treballadors per un mínim de 
3 anys, amb penalització inclosa si aquesta contractació no es compleix.

Val a dir que en la negociació d’aquests acords socials no hi participa la Direc-
ció General d’Indústria i, per tant, en molts casos hi falta la visió des de la política 
industrial a curt i mig termini. Segons el nostre parer, aquest fet posa de manifest 
la necessitat de dotar-se d’una normativa que reguli els processos de reindustrialit-
zació.

Barcelona, 17 de maig de 2021
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
dutes a terme davant la situació de vulnerabilitat en què es troben 
els treballadors de l’empresa Bosch
314-00312/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00312/13, conjuntament amb la número de tramitació 314-00314/13.

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

En el marc de la comissió de reindustrialització creada a partir dels acords entre 
l’empresa i els representants dels treballadors, i que encara no ha estat constituïda 
formalment, es treballarà per identificar, avaluar i fer el seguiment dels potencials 
inversors que estiguin interessats en dur a terme un projecte de reindustrialització 
a la planta de Lliçà.

Tanmateix, cal remarcar que aquest procés s’enfronta d’entrada a tres limita-
cions que el poden condicionar i fins i tot fer perillar la seva viabilitat. D’entrada, els 
acords a què han arribat la companyia i els representants dels treballadors, que con-
templen indemnitzacions superiors al que marca la normativa vigent (ja sigui amb la 
causa reconeguda com a procedent, o amb la improcedència del mateix), desincen-
tiva la recol·locació dels treballadors i la seva aposta per un nou projecte industrial. 
D’altra banda, les condicions que es fixen per als eventuals inversors, especialment 
pel que fa a les remuneracions que s’exigeixen en relació al conveni més 20% i en 
un mínim de contractacions per tres anys, es considera que poden frenar l’interès pel 
projecte. Tot això posa de manifest segons el nostre parer la necessitat de dotar-se 
d’una normativa que reguli els processos de reindustrialització abans de que una 
taula de negociació exclusivament de condicions laborals, fixi condicions que poden 
limitar l’objectiu compartir del manteniment d’activitat industrial, i d’ocupació de 
qualitat... Finalment, la qualificació de sòl rústic de la parcel·la de Lliçà d’Amunt, 
dificulta la seguretat jurídica per a noves implantacions.

Pel que fa a la planta de Castellet i la Gornal, durant el llarg període de temps en 
què la Direcció General d’Indústria ha estat treballant per trobar alternatives viables 
que garantissin la continuïtat de l’activitat productiva, s’ha acompanyat l’empresa en 
la candidatura per captar nous projectes dintre del grup en l’àmbit de la mobilitat 
elèctrica i el vehicle connectat. D’altra banda, ACCIÓ, presenta la planta de Cas-
tellet com una alternativa de nova localització i s’ha treballat en diversos projectes 
que no s’han arribat a concretar. Reiterem que l’incentiu per a un nou projecte inver-
sor industrial, entre fer-ho en un espai objecte de reindustrialització, o en una nova 
ubicació, és molt petit quan ja s’ha arribat als acords indemnitzatoris, i a la vegada 
s’han fixat limitacions per al nou inversor en termes de salaris, períodes de contrac-
tació, o també com és en el cas de Lliçà d’Amunt de selecció de les persones treba-
lladores que poden encaixar en el nou projecte industrial.

Tanmateix, tot i que el termini fins que l’empresa cessi definitivament l’activitat 
és cada cop més curt, es continuarà treballant conjuntament amb la resta d’actors i 
en el marc de la comissió de reindustrialització per articular una alternativa indus-
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trial que permeti donar continuïtat a l’activitat i mantenir el màxim nombre de llocs 
de treball.

Barcelona, 17 de maig de 2021
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que 
preveu dur a terme davant la situació de vulnerabilitat en què es 
troben els treballadors de l’empresa Nissan
314-00313/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00311/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que 
preveu dur a terme davant la situació de vulnerabilitat en què es 
troben els treballadors de l’empresa Bosch
314-00314/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00312/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles plans 
de reconversió de les plantes de l’empresa Nissan
314-00315/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00311/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
que ha dut a terme per a assolir la reconversió de les plantes 
de l’empresa Nissan
314-00316/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00311/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que 
durà a terme per a assolir la reconversió de les plantes de l’empresa 
Nissan
314-00317/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00311/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions que 
preveu per als treballadors de Nissan si no s’assoleix amb èxit la 
reconversió de les plantes d’aquesta empresa
314-00318/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00311/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha 
fet amb els agents socials i econòmics per acordar els projectes que 
s’han de presentar al fons europeu Pròxima Generació
314-00342/13

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-00342/13, 314-00343/13, 314-
00344/13, 314-00345/13 i 314-00346/13, us informo del següent:

Atès que totes les iniciatives fan referència a un mateix assumpte i, per conse-
güent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constata-
ble, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal propor-
cionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la comprensió i anàlisi.

El Govern posa a disposició dels agents socials i econòmics un canal per fer arri-
bar els projectes a presentar en el Fons Next Generation EU, que pot consultar-se 
al següent enllaç: http://economia.gencat.cat/ca/departament/funcions-estructura/
plans-actuacions/pla-recuperacio-europa/presentar-projecte/

A continuació s’enumeren algunes de les reunions:
– Reunió amb la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud (28 gener 2021). As-

sistents: l’Hble. Sr. Pere Aragonès, vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda, el Sr. Jordi Cartanyà, coordinador de la plataforma, la Sra. María José Fi-
gueras, rectora de la Universitat Rovira i Virgili, la Sra. Noemí Llauradó, presidenta 
de la Diputació de Tarragona, el Sr. Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, el Sr. Daniel 
Rubio, regidor de Medi Ambient de Reus, el Sr. Josep Maria Cruset, president del 
Port de Tarragona, i el Sr. Rubén Folgado, president de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona.

http://economia.gencat.cat/ca/departament/funcions-estructura/plans-actuacions/pla-recuperacio-europa/presentar-projecte/
http://economia.gencat.cat/ca/departament/funcions-estructura/plans-actuacions/pla-recuperacio-europa/presentar-projecte/
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– Visita a entitats del tercer sector (8 febrer 2021). Assistents: l’Hble. Sra. Merit-
xell Budó, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, i representants de les 
entitats locals i socioeconòmiques.

– Reunió amb la Federació Catalana d’Autotransport de Viatgers (10 febrer 
2021). Assistents: el Sr. Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures i Mobilitat, el Sr. 
David Saldoni, director general de Transports i Mobilitat, i el Comitè Executiu de la 
Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers.

– Reunió amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura (17 febrer 2021). Assis-
tents: l’Hble. Sr. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, la Sra. Marta 
Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, la Sra. Cristina Sànchez, presi-
denta de la Xarxa per a la Conservació de la Natura. La Xarxa de Conservació de 
la Natura forma part del projecte emblemàtic núm. 14, Impuls del medi natural i les 
àrees rurals, del document Next Generation Catalonia.

– Visita institucional a Noel Alimentaria (4 març 2021). Assistents: l’Hble. Sr. Ra-
mon Tremosa, conseller d’Empresa i Coneixement, el Sr. Jordi Cabrafiga, secretari 
general d’Empresa i Coneixement, la direcció de la firma Noel, el Sr. Josep Berga, 
alcalde d’Olot, i altres membres del consistori, representants d’Euroregió de l’Arc 
Mediterrani Garrotxa, i l’Associació d’Empresaris de la Garrotxa.

– Visita institucional a Cafès Novell i Cales de Pachs (17 de març 2021). Assis-
tents: l’Hble. Sr. Ramon Tremosa, conseller d’Empresa i Coneixement, el Sr. Quim 
Ferrer, secretari d’Empresa i Competitivitat, el Sr. Pere Regull, alcalde del Vilafran-
ca del Penedès i delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya al Penedès, el  
Sr. Ramon Novell Vivó, fundador de Cafès Novell, i altres membres de la direcció, la 
Sra. Montse Mascaró, alcaldessa de Pacs del Penedès, i el Sr. Valentí Grané i Sr. Xavi 
Grané, els propietaris i directors generals de l’empresa Cales de Pachs.

– Reunió amb integrants del Projecte Cal·lípolis de Camp de Tarragona (22 març 
2021). Assistents: l’Hble. Sr. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, 
l’Hble. Sr. Ramon Tremosa, conseller d’Empresa i Coneixement, el Sr. Albert Cas-
tellanos, secretari general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el Sr. Pere 
Segura, alcalde de Vila-seca, el Sr. Josep Maria Cruset, president de l’Autoritat Por-
tuària de Tarragona, el Sr. Antonio Brufau, president de Repsol, el Sr. Pau Ricomà, 
alcalde de Tarragona; la Sra. Teresa Cunillera, delegada del Govern de l’Estat a Ca-
talunya; la Sra. Noemi Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona; i la Sra. 
Maria José Figueras, rectora de la Universitat Rovira i Virgili.

– Reunió amb entitats que promouen la sostenibilitat (8 abril 2021). Assistents: 
l’Hble. Sr. Pere Aragonès, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisen-
da, responsables de la Xarxa per la Conservació de la Natura, la Federació Ecolo-
gistes de Catalunya i Greenpeace.

– Visita institucional a Hipra (8 abril 2021). Assistents: l’Hble. Sr. Pere Aragonès, 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, amb responsables de la 
companyia.

El Reial Decret-Llei 36/2020 introdueix la voluntat del Govern d’Espanya de 
mantenir un contacte estret amb les Comunitats Autònomes i Entitats Locals via 
conferències sectorials del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, presi-
dides per la Ministra d’Hisenda. Des del seu anunci, però, tan sols se n’han celebrat 
dues, els passats 21 de gener i 19 d’abril. El Govern de la Generalitat de Catalunya 
desconeix de quina manera es concretarà l’anunci del Govern d’Espanya de compro-
mís de col·laboració i cooperació amb les Comunitats Autònomes.

Des del Govern de la Generalitat de Catalunya es considera imprescindible, i 
element clau per la recuperació i transformació del nostre país, la implicació de les 
Entitats Locals. Sota aquesta convicció, per tal de coordinar l’acció amb les Entitats 
Locals, el passat 20 de gener, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda va presidir la reunió sobre fons Next Generation EU amb el món local. 
Així mateix, s’ha proposat la creació de dos consorcis per tal de garantir la partici-
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pació del món local als fons europeus: el Consorci Català per a la Sostenibilitat del 
Territori i el Consorci Català per als Serveis de Digitalització. Els dos consorcis es 
corresponen amb les dues grans prioritats europees: transició ecològica i transfor-
mació digital.

Des que es van anunciar els fons europeus extraordinaris Next Generation, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya recull iniciatives tant d’actors privats com 
d’ens i corporacions locals. En aquest exercici de participació els consistoris mu-
nicipals han estat especialment actius. A més, des de la Generalitat s’ha fet un se-
guiment de les propostes dels diferents nivells locals, i ha atès totes les peticions de 
reunions i trobades que s’han fet arribar des de les Entitats Locals. En aquesta línia, 
per tal de garantir la participació del món local als fons europeus, l’estratègia Next 
Generation Catalonia recull la previsió de crear el Consorci Català per a la Sosteni-
bilitat del Territori i Consorci Català per als Serveis de Digitalització, alineats amb 
les prioritats europees de transició ecològica i transformació digital.

El Govern de la Generalitat de Catalunya manté el compromís amb els ajunta-
ments en l’execució dels fons per tal que la seva participació sigui efectiva, ja que 
només d’aquesta manera l’assignació i distribució dels fons serà eficient. Des de 
l’anunci d’aquests fons, la Generalitat va habilitar unes bústies, encara obertes, per 
tal de recollir iniciatives i propostes de projectes de la ciutadania, entitats, organit-
zacions, a través de les quals s’han rebut nombroses propostes municipals.

Ara bé, és essencial que el Govern d’Espanya defineixi els mecanismes d’exe-
cució dels fons i el paper de les administracions i ens locals el més ràpid possible. 
Disposar d’aquest coneixement urgeix en l’actual clima d’incertesa, que compromet 
tant el disseny, articulació i cooperació entre les diferents administracions, com els 
mecanismes per a la implementació dels fons.

Barcelona, 17 de maig de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha 
fet amb el Govern espanyol per treballar els projectes que s’han de 
presentar als fons europeus
314-00343/13

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00342/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha 
fet amb el món municipal amb relació als fons europeus
314-00344/13

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00342/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions 
dels municipis amb relació als fons europeus
314-00345/13

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00342/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
per a conèixer les propostes que els ajuntaments fan per mitjà 
del Govern d’Espanya amb relació als fons europeus
314-00346/13

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00342/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació de 
gènere als jutjats
314-00383/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00383/13 us in-
formo del següent: 

Des de 2019, s’incorpora una sessió formativa sobre «perspectiva de gènere» en 
tots els cursos selectius d’accés a la borsa d’interins dels cossos de gestió i trami-
tació processal i administrava i d’auxili judicial, de manera que tot el personal que 
ha d’incorporar-se a l’Administració de Justícia rep una breu formació en aquesta 
matèria. A més, des de l’Àrea d’Estudis i Formació de l’Administració de Justícia, 
s’han ofert les activitats formatives sobre gènere que es relacionen a continuació: 

2018

Títol activitat Hores Assistents Dirigit a

Violència de gènere i domèstica: 
problemàtica social i impacte 
normatiu 12 27

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere i domèstica: 
problemàtica social i impacte 
normatiu 12 27

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial
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2019

Títol activitat Hores Assistents Dirigit a

Violència de gènere: 
problemàtica social i impacte 
normatiu (en línia) 15 21

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere: 
problemàtica social i impacte 
normatiu (en línia) 15 26

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere: 
problemàtica social i impacte 
normatiu (en línia) 15 28

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere: 
problemàtica social i impacte 
normatiu (en línia) 15 28

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere: 
problemàtica social i impacte 
normatiu (en línia) 15 23

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere: 
problemàtica social i impacte 
normatiu (en línia) 15 27

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere: 
problemàtica social i impacte 
normatiu (en línia) 15 29

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere: 
problemàtica social i impacte 
normatiu (en línia) 15 28

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere: 
problemàtica social i impacte 
normatiu (en línia) 15 24

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere: 
problemàtica social i impacte 
normatiu (en línia) 15 19

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Eines per a la valoració del risc 
de violència 20 19

Metges/esses forenses i 
psicòlegs de l’IMLCF

Seminari sobre l’interrogatori 
a les víctimes de la violència 
masclista 5 15

Magistrats/ades, jutges/esses i 
fiscals

Actualització en violència de 
gènere 5 16 Metges/esses forenses

Les ordres de protecció 3 9

Magistrats/ades i jutges/esses 
de VIDO, Instrucció, Mixtos i 
Menors

La instrucció intel·ligent 5 12 Magistrats/ades i jutges/esses

Jornada multidisciplinar de 
presentació dels protocols 
sobre el tràfic d’éssers humans 3 12

Magistrats/ades, jutges/esses i 
metges/esses forenses

Seminari d’aspectes jurídics i 
criminològics de la violència 
masclista 4 30

Magistrats/ades, jutges/esses, 
lletrats/ades de l’Administració 
de Justícia, metges/esses 
forenses i fiscals

El tràfic d’éssers humans 30 4
Magistrats/ades, jutges/esses i 
fiscals

Controvèrsies sobre la síndrome 
de la dona maltractada 40 12 Metges/esses forenses

Seminari sobre l’abordatge de 
la perspectiva de gènere en les 
agressions sexuals 30 4

Magistrats/ades, jutges/esses i 
fiscals
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2020

Títol activitat Hores Assistents Dirigit a

Violència de gènere. 
Problemàtica social i impacte 
normatiu 15 40

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere. 
Problemàtica social i impacte 
normatiu 15 31

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere. 
Problemàtica social i impacte 
normatiu 15 27

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere. 
Problemàtica social i impacte 
normatiu 15 27

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere. 
Problemàtica social i impacte 
normatiu 15 27

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere. 
Problemàtica social i impacte 
normatiu 15 29

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere. 
Problemàtica social i impacte 
normatiu 15 27

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere. 
Problemàtica social i impacte 
normatiu 15 29

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

L’atenció a la víctima de 
violència masclista 2 20 Metges/esses forenses

Violències digitals envers les 
dones 3 26

Magistrats/ades, jutges/
esses, fiscals i lletrats/ades de 
l’Administració de justícia

Previsió 2021

Títol activitat Hores Assistents Dirigit a

Violència de gènere. 
Problemàtica social i impacte 
normatiu (pendent de realitzar) 24 27

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere. 
Problemàtica social i impacte 
normatiu (pendent de realitzar) 24 29

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere. 
Problemàtica social i impacte 
normatiu (pendent de realitzar) 24 28

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Violència de gènere. 
Problemàtica social i impacte 
normatiu (pendent de realitzar) 24 27

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Aspectes victimològics i jurídics 
de la violència masclista 16 25

Personal dels cossos de 
gestió i tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial

Una mirada a les persones amb 
diversitat sexual i de gènere 1,5 34 Metges/es forenses

Una mirada a les persones amb 
diversitat sexual i de gènere 
(pendent de realitzar) 2 64 Jutges/ses de pau



BOPC 47
1 de juny de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 28

Previsió 2021

Títol activitat Hores Assistents Dirigit a

Eines per a la valoració del risc 
de violència 35 25 Metges/esses forenses

La prova en els delictes de 
ciberassetjament 6 100

Magistrats/ades, jutges/esses i 
fiscals

Aspectes probatoris en els 
processos de violència de 
gènere. Prisma jurídic i forense 16 100

Magistrats/ades, jutges/esses, 
fiscals i metges/esses forenses

L’interrogatori a les víctimes de 
la violència masclista 12 20

Magistrats/ades, jutges/esses i 
fiscals

Barcelona, 13 de maig de 2021
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat d’un joc 
de maquillatge de la marca Krash Kosmetics
314-00386/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-00386/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-00387/13 i 314-
00388/13.

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

A l’Agència Catalana del Consum (ACC) no consta cap denúncia ni queixa for-
mal amb relació a la campanya i comercialització del set de maquillatge Suggar 
Daddy Collection.

De fet, l’ACC es va assabentar per xarxes socials i a través dels mitjans de comu-
nicació que es van fer ressò de la denúncia pública feta per FACUA, a través del seu 
web i perfils propis a xarxes socials, de la desafortunada campanya publicitària del 
set de maquillatge Suggar Daddy Collection, així com del compromís de la pròpia 
empresa, Krash Kosmetics de retirar la publicitat i la col·lecció dels punts de venda.

Per tant, quan l’ACC va tenir constància del cas, la publicitat i el set de maqui-
llatge ja havia estat retirat.

Dit això, l’ACC s’ha interessat sobre aquesta qüestió i es va adreçar als serveis 
públics de consum de les comunitats autònomes de Madrid i Andalusia, on tenen la 
seva seu social les empreses Krash Kosmetics i les perfumeries Prior, les quals van 
informar que a elles tampoc els hi constava cap denúncia ni queixa.

Barcelona, 17 de maig de 2021
Ramon Temosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va preocupar 
de retirar del mercat un joc de maquillatge de la marca Krash 
Kosmetics
314-00387/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00386/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pensa obligar per 
normativa que determinats productes només es puguin vendre en 
locals per a adults
314-00388/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00386/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
transgènere que han sol·licitat el trasllat a presons de dones i d’homes
314-00389/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00389/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-00389/13 a 314-
00393/13.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcio-
nar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

Totes les persones tenen dret a desenvolupar la seva vida sense marginacions ni 
discriminacions. Cal garantir aquest dret, promocionar el respecte a la igualtat de 
tracte i vetllar perquè tothom pugui viure lliure de discriminacions per raó d’identi-
tat sexual i de gènere o expressió de gènere. La transfòbia no afecta exclusivament 
a les persones trans sinó que actua sobre el conjunt de la població per reproduir el 
sistema de gènere normatiu que tracta de garantir la complementarietat masculí- 
femení i la correspondència sexe-gènere.

El Govern de Catalunya vetlla per garantir en tots els àmbits, també en el sis-
tema penitenciari català, el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació amb 
independència de la identitat sexual i de gènere o expressió de gènere de la persona. 
És per això que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 
va dictar la Instrucció 1/2019, per garantir els drets i la no-discriminació de les per-
sones transgènere i intersexuals als centres penitenciaris de Catalunya. Els criteris 
establerts per concedir el trasllat de persones trans hi estan recollits i, atenent les 
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directrius d’aquesta Instrucció, son aplicats per la Junta de Tractament, a proposta 
elevada per l’equip multidisciplinar que correspongui.

Actualment, hi ha nou dones transgènere que han demanat el trasllat a presons 
de dones i actualment hi estan ingressades. Els delictes pels quals compleixen con-
demna aquestes nou dones són, en cinc casos, per condemna per tràfic de drogues; 
en dos casos, per furt; per robatori amb violència i intimidació, en un altre cas i, fi-
nalment, hi ha una persona en presó preventiva per un presumpte delicte de robatori 
amb violència i intimidació.

El nombre total de sol·licituds de trasllat d’homes transgènere a presons d’homes 
també és de nou.

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima no realitza 
una avaluació sistemàtica de les conseqüències que per a dones cisgènere té que do-
nes transgènere compleixin condemna a les presons de dones. De la mateixa ma-
nera, tampoc es realitza una avaluació sistemàtica de les conseqüències que per a 
dones blanques té que dones racialitzades compleixin condemna a les presons de 
dones. En cap cas garantir la igualtat de drets per a totes les dones, siguin transgè-
nere o cisgènere, pot considerar-se discriminatori per a les dones cisgènere.

Així mateix, des del centre penitenciari es fa un treball previ al trasllat de les do-
nes trans a unitats de dones amb l’objectiu que la seva integració sigui més efectiva 
i respectuosa amb les normes de les unitats i els drets de les persones ingressades 
als centres penitenciaris. En compliment de la Instrucció 1/2019, es prenen mesures 
per a la protecció de la intimitat de totes les persones residents. No s’han detectat 
conseqüències en la convivència i en l’exercici dels seus drets.

Barcelona, 13 de maig de 2021
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
transgènere a les presons de dones
314-00390/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00389/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els delictes pels 
quals estan condemnades les persones transgènere que són a les 
presons de dones
314-00391/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00389/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
traslladar de presó les persones transgènere
314-00392/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00389/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per 
a les internes del trasllat de persones transgènere a presons de dones
314-00393/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00389/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
liquidacions dels impostos de societats i de la renda de les persones 
físiques presentades a l’Agència Tributària de Catalunya el 2020
314-00483/13

Proponent: Joan García González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00483/13 us in-
formo del següent: 

El nombre de liquidacions de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la ren-
da de les persones físiques presentades davant de l’Agència Tributària de Catalunya 
durant l’any 2020, ha estat el següent: 

Model Impost Nombre  de declaracions

100 IRPF 17

102 IRPF 6

111 IRPF 238

115 IRPF 86

123 IRPF 4

130 IRPF 10

131 IRPF 1

200 IS 3

202 IS 13

Barcelona, 14 de maig de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de liquidacions trimestrals de l’impost sobre el valor afegit 
presentades a l’Agència Tributària de Catalunya el 2020
314-00484/13

Proponent: Joan García González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00484/13 us in-
formo del següent:

El nombre de liquidacions de l’Impost sobre el valor afegit referides als diferents 
trimestres de 2020 presentades davant de l’Agència Tributària de Catalunya, ha es-
tat el següent:

Període Nombre de declaracions

1T-2020 19

2T-2020 19

3T-2020 23

4T-2020 96

Mensual 7

Barcelona, 14 de maig de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris amb què 
s’ha atorgat un préstec participatiu als gimnasos DiR amb la línia 
d’ajuts per a la reactivació industrial post-Covid-19
314-00593/13

Proponent: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00593/13 us in-
formo del següent:

Les dades per respondre aquesta pregunta estan referenciades a data 7 de maig 
de 2021.

Per la concessió d’aquests préstecs és imprescindible que les empreses presentin 
un Pla de viabilitat, i l’existència d’uns béns amb unes valoracions que donin cober-
tura al capital i als interessos del préstec.

Així mateix, la línia autoritzada pel Govern està enfocada per fer front a la si-
tuació actual generada per la COVID-19, on es fa necessari recuperar el programa 
de préstecs per ajudar a superar la situació de manca de liquiditat necessària per a 
la supervivència empresarial, i ajudar a fer més sòlida la posició financera per enca-
minar l’empresa a defensar la seva viabilitat en el mercat.

En el cas concret de Centre d’Activitats Físiques, SA (DIR), s’ha tingut en comp-
te que les restriccions en el sector dels gimnasos arran la pandèmia de la COVID-19, 
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on l’aturada en la totalitat de la seva activitat ha estat durant gairebé 6 mesos, segui-
dament apertures parcials durant la resta de l’any, i les noves mesures d’operativitat, 
han provocat una caiguda de la facturació al voltant del 50%. Dita empresa té una 
estructura de personal directa que afecta a uns 1.000 llocs de treball.

Des del punt de vista tecnològic i comercial, en el seu sector és una empresa de 
referència que inclou les darreres novetats i que manté una inversió constant en les 
seves instal·lacions per oferir un millor servei. En les dades de 2019 el nombre d’abo-
nats als seus gimnasos es situava al voltant de 94.000 acreditats.

Les condicions del préstec són, pel que fa a l’import, fins a una quantitat màxima 
de 2,6 M€ que la formalització i disposició es farà per trams en funció del valor dels 
béns sobre els que es constitueixin les garanties hipotecàries, prèvia taxació. Fins 
a la data de referència, la quantitat formalitzada ha estat de 1,46 M€. El termini és 
a cinc anys amb el retorn del principal a venciment. Pel que fa els interessos, tipus 
d’interès fix és Euribor 12mesos + 300 pb amb cobrament trimestral i un tipus d’in-
terès variable 1,5% sobre Ebitda amb cobrament anual. El límit de rendibilitat total 
s’estableix amb un cap. fix + variable del 10%.

Pel que fa a criteris específics, no n’hi ha cap de contemplat en aquesta conces-
sió, simplement es podria considerar que la concessió es fa per trams a mesura que 
presentin les garanties reals.

En l’actualitat hi ha 3 projectes més aprovats, i en tots ells s’està treballant per-
què la seva formalització sigui amb la màxima celeritat possible.

Les empreses que tenen el préstec atorgat són:
− Manufactura Moderna de Metales, SA
− Masia Vallformosa, SL
− Socima, SL

Barcelona, 18 de maig de 2021
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
la concessió dels préstecs de la línia de reactivació industrial post-
Covid-19
314-00610/13

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-00610/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-00611/13 a 314-
00614/13.

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

El 3 de novembre de 2020, el Govern va autoritzar a Avançsa a dotar de recursos 
la línia de préstecs participatius per a empreses catalanes que necessitin desenvolu-
par un pla de viabilitat, que passarà a denominar-se Línia de reactivació industrial 
post-COVID-19.
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Per la concessió d’aquests préstecs és imprescindible la presentació d’un Pla de 
viabilitat, i l’existència d’un bé amb una valoració que doni cobertura al capital i als 
interessos del préstec.

Tal i com s’informa en l’Acord de Govern, la línia de reactivació industrial 
post-Covid-19, va canviar de denominació, el 3 de novembre de 2020, i es va dotar 
addicionalment per import de nou milions noranta-vuit mil tres-cents vint-i-sis eu-
ros amb vint-i-sis cèntims d’euro (9.098.326,26 euros).

No obstant això, és una línia creada al 2013 que s’ha anat dotant tant de recursos 
pressupostaris com de les amortitzacions dels préstecs atorgats. A la data d’autorit-
zació de l’Acord de Govern, es disposava de deu milions vuit-cents cinquanta-set 
mil sis-cents cinquanta-dos euros amb sis cèntims d’euro (10.857.652,06 euros).

I vist les necessitats actuals de les companyies està previst afegir a la línia els 
quinze milions d’euros (15 M€) que Avançsa té en el pressupost 2020 prorrogat pel 
2021 a la partida D/830.0005 Concessió d’altres préstecs participatius fora del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, des del 3 de novembre de 2020, i fins a data 7 de maig de 2021, 
han estat 6 sol·licituds d’empreses que s’han interessat per la línia. En les sol·licituds, 
que es poden trobar a la web, no s’informa del camp import.

Tal i com estan establerts en els criteris de la línia, aquests préstecs van subjectes 
a unes garanties reals i/o personals. Això vol dir que, en el cas d’impagament de les 
obligacions derivades del préstecs, Avançsa procedirà a l’execució de les garanties 
que avalen l’operació.

De les sis sol·licituds demanades, quatre han estat autoritzades pel Consell d’Ad-
ministració a formalitzar l’operació i dues es troben en fase d’estudi. L’import com-
promès dels quatre projectes ascendeix a set milions d’euros (7 M€).

En el cas del Centre d’Activitats Físiques, SA (DIR), els llocs de treball afectats 
estan al voltant de 1000.

Barcelona, 18 de maig de 2021
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost total 
de la línia d’ajuts per a la reactivació industrial post-Covid-19
314-00611/13

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00610/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds fetes per a la línia d’ajuts per a la reactivació industrial 
post-Covid-19
314-00612/13

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00610/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que 
es prendran si els préstecs per a la línia d’ajuts per a la reactivació 
industrial post-Covid-19 no es poden tornar
314-00613/13

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00610/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de d’ajuts 
atorgats relatius a la línia per a la reactivació industrial post-Covid-19
314-00614/13

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00610/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el significat que 
atorga al terme «empresa industrial amb un potencial tecnològic 
i comercial»
314-00615/13

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00615/13, conjuntament amb la número de tramitació 314-00616/13.

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

Avançsa, en la determinació de la viabilitat de les companyies, analitza el poten-
cial tecnològic, que entén com la capacitat de penetració en els mercats dels béns 
o serveis, i el potencial comercial, entès com capacitat de creixement de les vendes 
en cada una de les àrees i països, tot des d’una perspectiva financera que asseguri la 
viabilitat a mig i llarg termini.

Avançsa utilitza el terme empresa industrial com a genèric, com a conjunt d’ac-
tivitats econòmiques que creen imbricació en el teixit empresarial, riquesa en el ter-
ritori i fomenten l’ocupació.

Barcelona, 18 de maig de 2021
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el significat que 
atorga al terme «empresa industrial»
314-00616/13

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00615/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències 
de l’empresa Avançsa per a aprovar préstecs
314-00669/13

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00669/13, conjuntament amb la número de tramitació 314-00670/13.

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

L’empresa Avançsa sí que té competències per aprovar aquest tipus de prés-
tecs, per autorització expressa del Govern, en base a l’acord de 3 de novembre 
de 2020, on s’autoritza a Avançsa a dotar amb nou milions noranta-vuit mil tres-
cents vint-i-sis euros amb vint-i-sis cèntims d’euro (9.098.326,26 euros) la línia 
de préstecs participatius per a empreses catalanes que necessitin desenvolupar un 
pla de viabilitat, que passarà a denominar-se Línia de reactivació industrial post- 
COVID-19.

El Consell d’Administració d’Avançsa, en la sessió de 23 de desembre de 2020, 
va aprovar la concessió d’un préstec a Centre d’Activitats Físiques, SA (DIR) per un 
import màxim de 2,6 M€, condicionat a l’existència d’uns béns amb unes valoraci-
ons que donessin cobertura al capital i als interessos del préstec.

Fins a data 7 de maig de 2021, l’import formalitzat ha estat de 1,46 M€ amb una 
finca com a garantia de primer rang que no està dins del perímetre de la societat 
Centre d’Activitats Físiques, SA.

Barcelona, 18 de maig de 2021
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació 
del préstec a DIR
314-00670/13

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00669/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en 
edificis i construccions finançades amb la partida «AG-03079/001» 
dels pressupostos de la Generalitat per al 2020
314-00739/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-00739/13 i 314-00740/13, us 
informo del següent:

Atès que totes les iniciatives fan referència a un mateix assumpte i, per conse-
güent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constata-
ble, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal propor-
cionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la comprensió i anàlisi.

En relació a les inversions en edificis i altres construccions per compte propi: 
actuacions «AG-03079/001», fa referència a inversions genèriques en matèria d’edi-
ficis previstes pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb 
càrrec a la partida D/610000100/1210/0000 del pressupost de despesa del Gabinet i 
Secretaria General del Departament (AG01).

Al llarg de l’exercici 2020 s’ha executat despesa (en termes d’obligacions recone-
gudes) per un import de 1.227.931,34 euros, i per tant el grau d’execució ha estat del 
122,14%, ja que el pressupost inicial de la partida era de 1.005.360,71 euros.

Les inversions finançades són les següents:

Descripció Import

Inversions en altres edificis DAR: Inversions edificis DAR 661.720,56 euros

Inversions en oficina comarcal Montsià: Oficines comarcals  
SSTT Terres de l’Ebre 45.786,64 euros

Reforma antic CAP Borges Blanques per a l’OC  
i Àrea Bàsica de les Garrigues: Inversions en edificis DARP 518.609,14 euros

Inversions en edificis i altres construccions per compte propi: 
Actuacions 1.815,00 euros

Total 1.227.931,34 euros

Barcelona, 12 de maig de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’execució 
pressupostària de la partida «AG-03079/001» dels pressupostos de 
la Generalitat per al 2020
314-00740/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00739/13.

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els imports facturats 
per publicitat pels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals durant el període 2017-2020
316-00005/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
En virtut del que preveu l’article 196 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 
316-00005/13, 316-00006/13 i 316-00007/13, atès que totes elles fan referència a un 
mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que 
és objectivament constatable.

Mitjançant tres preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informació di-
versa sobre els imports facturats per publicitat i el cost per habitant durant el període 
del 2017 al 2020.

Resposta
En relació a les tres preguntes plantejades pel grup parlamentari de Vox, us fem 

avinent la següent informació.

1. Imports facturats per publicitat pels mitjans de la CCMA (pregunta 316-
00005/13): 

 
 

1 / 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Any Televisió Ràdio Mitjans digitals Total

2017 47.256 8.013 1.465 56.734
2018 45.497 7.050 1.516 54.063
2019 43.082 6.795 1.600 51.477
2020 34.523 6.000 1.341 41.864

Ingressos liquidats de publicitat per mitjans
(milers €) 
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2. Percentatge del pressupost de la CCMA per ingressos publicitaris (pregunta 316-
00006/13): 

3. Cost per habitant de la CCMA (pregunta 316-00007/13): 

Sant Joan Despí, 18 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el percentatge del 
pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per 
ingressos publicitaris durant el període 2017-2020
316-00006/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00005/13.

 
 

2 / 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Any Ingressos publicitat
 (mil·lions €)

Total pressupost 
liquidat

(mil·lions €)

% 
Pub/press. 

Liquidat
2017 56,7 310,9 18,24%
2018 54,1 308,7 17,53%
2019 51,5 301,6 17,08%
2020 41,9 301,6 13,89%

%  PRESSUPOST CORRESPONENT A INGRESSOS PUBLICITAT

 
 

3 / 3 

 
 
 
 
 

Cost per habitant
(euros)

2017 31,82
2018 33,05
2019 31,32
2020 32,42

COST CCMA PER HABITANT 
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost per habitant de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durant el període 
2017-2020
316-00007/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00005/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import pagat 
per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la Federació 
d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics durant el període 
2017-2020
316-00008/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
En virtut del que preveu l’article 196 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 
316-00008/13, 316-00009/13 i 316-00010/13, atès que totes elles fan referència a un 
mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que 
és objectivament constatable.

Mitjançant tres preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informació di-
versa sobre l’import anual per formar part de la FORTA, UER-EBU i CIRCOM du-
rant els anys 2017 a 2020.

Resposta
En relació a les tres preguntes plantejades pel grup parlamentari de Vox, us 

fem avinent la següent informació, corresponent als imports anuals pagats per la 
CCMA per formar part de les entitats Forta, EUR-EBU i Circom durant els anys 
2017 a 2020: 

Forta UER-EBU Circom

2017 569.568,00 20.000,00 CHF 0,00

2018 465.803,00 20.000,00 CHF 2.627,00

2019 284.358,00 20.000,00 CHF 2.666,45

2020 188.192,00 20.000,00 CHF 2.703,74

Sant Joan Despí, 18 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import pagat per la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la Unió Europea 
de Radiodifusió durant el període 2017-2020
316-00009/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00008/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import pagat 
per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la Cooperativa 
Internacional de Recerca i d’Acció en Matèria de Comunicació 
durant el període 2017-2020
316-00010/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00008/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pressupost del Defensor 
de l’Audiència el 2020 i el 2021
316-00011/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
resposta a la pregunta plantejada pel grup de Vox, amb número de tramitació de 
316-00011/13, sobre el pressupost del Defensor de l’Audiència el 2020 i 2021.

Resposta
En relació al finançament del/de la Defensor/a de l’Audiència de la CCMA l’ar-

ticle 8 de l’Estatut del Defensor o Defensora de l’Audiència, aprovat pel Consell de 
Govern el juliol del 2015, estableix que la CCMA facilitarà al Defensor/a els mitjans 
necessaris per a l’exercici de la seva funció. Aquest finançament es fa a càrrec del 
pressupost ordinari de la CCMA, i la figura del/de la Defensor/a de l’Audiència de 
la CCMA no disposa d’una aplicació pressupostària específica ni és un centre gestor 
de despesa específic.

Sant Joan Despí, 19 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la plantilla del Defensor de 
l’Audiència
316-00012/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
En virtut del que preveu l’article 196 del Reglament del Parlament de Catalunya, 

i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 316-
00012/13 i 316-00013/13, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.

Mitjançant dues preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informació di-
versa sobre la plantilla i retribucions de la Defensora de l’Audiència i el seu equip.

Resposta
En resposta a les preguntes 316-00012/13 i 316/00013/13 del grup parlamentari 

de Vox, us fem avinent que la plantilla adscrita a la figura de la Defensora de l’Au-
diència són tres persones.

Us detallem a continuació la informació de les categories i el sou anual brut, que 
no inclouen els complements personals d’antiguitat: 

– Redactor/a multimèdia: 43.314,00 €
– Redactor/a: 48.612,00 €
– Conductor/a: 48.616,00 €
En relació a la figura de la Defensora de l’Audiència, el sou anual brut, que no 

inclou els complements personals d’antiguitat, és de 64.191,00 €.

Sant Joan Despí, 18 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el sou de la Defensora de 
l’Audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00013/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00012/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les retribucions dels 
membres del Consell de Govern, del Consell Assessor de Continguts 
i de Programació i del Comitè de Direcció de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, i del director executiu de la Fundació 
La Marató de TV3, durant el període 2017-2020
316-00014/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
resposta a la pregunta plantejada pel grup de Vox, amb número de tramitació de 316-
00014/13, sobre les retribucions del Consell de Govern, Comitè de Direcció, director 
de la Fundació La Marató TV3 i del Consell Assessor de Continguts i de Programació 
de la CCMA, durant els anys 2017 a 2020.

Resposta
En relació a la pregunta parlamentària 316-00014/13 us fem avinent el següent: 
– D’acord amb el que estableix l’article 16 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, els membres del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació no perceben cap retribució i no s’exigeix dedicació 
exclusiva.

– En relació a les retribucions dels membres del Consell de Govern de la 
CCMA, del Comitè de Direcció i del director de la Fundació La Marató de TV, es 
tracta d’una informació que és pública i que es troba a disposició de tothom al portal 
de transparència de la CCMA. Us acompanyem el link on està disponible la infor-
mació sol·licitada pel grup parlamentari de Vox: https://statics.ccma.cat/multimedia/
pdf/0/6/1613650725460.pdf

No obstant, us acompanyem en document annex la informació pública sol·lici-
tada.

Sant Joan Despí, 18 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

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

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les retribucions del director, 
el director adjunt i el cap d’informatius de Catalunya Ràdio, i del 
director, el director adjunt i cap de continguts i programes i el cap 
d’informatius de Televisió de Catalunya durant el període 2017-2020
316-00015/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00014/13.

https://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/0/6/1613650725460.pdf
https://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/0/6/1613650725460.pdf
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’audiència radiofònica 
dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
durant el període 2017-2020
316-00020/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
En virtut del que preveu l’article 196 del Reglament del Parlament de Catalunya, 

i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 316-
00020/13 i 316-00021/13, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.

Mitjançant dues preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informació di-
versa sobre l’audiència radiofònica i televisiva dels mitjans de la CCMA durant el 
període 2017-2020.

Resposta
En relació a la pregunta 316-00021/13 us fem avinent que les audiències televisi-

ves dels canals de la CCMA en el període 2017 a 2020 han estat les següents: 

 
  

1 / 2 
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En resposta a la pregunta 316-00020/23 us informem que, com ja s’ha expressat 
en seu parlamentària davant la Comissió de Control de la CCMA, les audiències 
radiofòniques són mesurades per l’Estudi General de Mitjans (EGM). Aquest és un 
estudi que es fa públic tres vegades l’any, per la qual cosa no es disposa de mesures 
mensuals.

No obstant, us fem avinent les dades de cadascuna de les onades de l’EGM des 
de l’1 de gener de 2017 fins a 31 de desembre del 2020.

Sant Joan Despí, 18 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’audiència televisiva dels 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durant el 
període 2017-2020
316-00021/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00020/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la inversió de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a la producció de documentals 
durant el període 2017-2020
316-00022/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lament de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que 
preveuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, do-
nem resposta a la pregunta plantejada pel grup de Vox, amb número de tramitació 
de 316-00022/13, sobre la relació i imports de documentals.

Resposta
En relació a la pregunta parlamentària 316-00022/13 us acompanyem la infor-

mació sol·licitada.

Sant Joan Despí, 18 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

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

Preguntes al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, 
les transferències i els pagaments que ha fet la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a diverses entitats del 2017 ençà
316-00035/13 a 316-00138/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA CONJUNTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
En virtut del que preveu l’article 196 del Reglament del Parlament de Catalunya, 

i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 316-
00035/13 a 316-00138/13, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.

Mitjançant cent-quatre preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informa-
ció diversa sobre la relació de subvencions, transferències o pagament de serveis a 
diferents entitats des del 2017 fins el 2021.

Resposta
En resposta a les cent-quatre preguntes plantejades pel grup parlamentari de 

Vox, us fem avinent la següent informació: 
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S’acompanya el detall dels imports i conceptes, detallat per anys, en relació a les 
preguntes 316-00035/13 a 316-00138/13.

Sant Joan Despí, 18 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

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

La resposta a la pregunta 316-00035/13 respon conjuntament, també, les preguntes 
següents: 316-00036/13, 316-00037/13, 316-00038/13, 316-00039/13, 316-00040/13, 
316-00041/13, 316-00042/13, 316-00043/13, 316-00044/13, 316-00045/13, 316-
00046/13, 316-00047/13, 316-00048/13, 316-00049/13, 316-00050/13, 316-00051/13, 
316-00052/13, 316-00053/13, 316-00054/13, 316-00055/13, 316-00056/13, 316-
00057/13, 316-00058/13, 316-00059/13, 316-00060/13, 316-00061/13, 316-00062/13, 
316-00063/13, 316-00064/13, 316-00065/13, 316-00066/13, 316-00067/13, 316-
00068/13, 316-00069/13, 316-00070/13, 316-00071/13, 316-00072/13, 316-00073/13, 
316-00074/13, 316-00075/13, 316-00076/13, 316-00077/13, 316-00078/13, 316-
00079/13, 316-00080/13, 316-00081/13, 316-00082/13, 316-00083/13, 316-00084/13, 
316-00085/13, 316-00086/13, 316-00087/13, 316-00088/13, 316-00089/13, 316-
00090/13, 316-00091/13, 316-00092/13, 316-00093/13, 316-00094/13, 316-00095/13, 
316-00096/13, 316-00097/13, 316-00098/13, 316-00099/13, 316-00100/13, 316-
00101/13, 316-00102/13, 316-00103/13, 316-00104/13, 316-00105/13, 316-00106/13, 
316-00107/13, 316-00108/13, 316-00109/13, 316-00110/13, 316-00111/13, 316-
00112/13, 316-00113/13, 316-00114/13, 316-00115/13, 316-00116/13, 316-00117/13, 
316-00118/13, 316-00119/13, 316-00120/13, 316-00121/13, 316-00122/13, 316-
00123/13, 316-00124/13, 316-00125/13, 316-00126/13, 316-00127/13, 316-00128/13, 
316-00129/13, 316-00130/13, 316-00131/13, 316-00132/13, 316-00133/13, 316-
00134/13, 316-00135/13, 316-00136/13, 316-00137/13 i 316-00138/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, 
les transferències i els pagaments de la Corporació al diari 
La Vanguardia
316-00147/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
En virtut del que preveu l’article 196 del Reglament del Parlament de Catalunya, 

i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 316-
00147/13, 316-00148/13, 316-00149/13, 316-00150/13, 316-00151/13, 316-00152/13, 
316-00153/13 i 316-00154/13, atès que totes elles fan referència a un mateix assump-
te i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable.

Mitjançant vuit preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informació di-
versa sobre les subvencions, les transferències i els pagaments a diferents mitjans del 
grup Godó durant els anys 2017 a 2021.
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Resposta
En relació a les vuit preguntes plantejades pel grup parlamentari de Vox, us fem 

avinent la següent informació, 

Sant Joan Despí, 18 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, 
les transferències i els pagaments de la Corporació a La Vanguardia 
Dossier
316-00148/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00147/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, 
les transferències i els pagaments de la Corporació al diari El Mundo 
Deportivo
316-00149/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00147/13.

1 / 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VANGUARDIA EDICIONES SLU 2017 2018 2019 2020 2021 Tipus
Compra espai publicitari 156.844,0    78.045,0    104.690,0    92.690,0    50.700,0    Intercanvi
Subscripció al diari 13.405,6      12.349,3    12.017,3      12.262,3    12.677,9    Pagament
Compra d'imatges 160,0          Pagament

170.249,6    90.554,3    116.707,3    104.952,3 63.377,9    

EL MUNDO DEPORTIVO SAU 2017 2018 2019 2020 2021 Tipus
Compra espai publicitari 19.674,0      12.680,0    31.230,0      27.120,0    16.092,0    Intercanvi
Subscripció al diari 1.114,0        865,4          865,4            1.057,5      865,4          Pagament

20.788,0      13.545,4    32.095,4      28.177,5    16.957,4    

RAC 1/RAC 105 (GODÓ STRATEGIES SLU) 2017 2018 2019 2020 2021 Tipus
Compra espai publicitari 30.861,1      9.503,4      -                -              -              Pagament
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, les 
transferències i els pagaments de la Corporació a la revista Magazine
316-00150/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00147/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, 
les transferències i els pagaments de la Corporació a la cadena 
de ràdio RAC 1
316-00151/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00147/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, les 
transferències i els pagaments de la Corporació a la cadena de ràdio 
RAC 105
316-00152/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00147/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, 
les transferències i els pagaments de la Corporació al canal de 
televisió 8TV
316-00153/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00147/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, les 
transferències i els pagaments de la Corporació al canal de televisió 
Bom Cine
316-00154/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00147/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre la plantilla de TV3
326-00001/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
En virtut del que preveu l’article 196 del Reglament del Parlament de Catalunya, 

i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 326-
00001/13 i 326-00002/13, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.

Mitjançant dues preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informació di-
versa sobre la plantilla de TV3 i Catalunya Ràdio.

Resposta
En resposta a les preguntes 326-00001/13 i 326/00002/13 del grup parlamentari 

de Vox, us fem avinent que la plantilla del mitjà ràdio de la CCMA està integrat, a 
data 31 de desembre de 2020, per un total de 379 persones treballadores. En el cas 
del mitjà televisió de la CCMA, la plantilla està integrada, a data 31 de desembre de 
2020, per un total de 2.062 persones treballadores.

En relació a les categories i sou anual brut, aquesta informació és pública i està 
disponible al portal de transparència de la CCMA al següent link: https://statics.
ccma.cat/multimedia/pdf/9/9/1618999893299.pdf

No obstant, us acompanyem en annex una impressió de la informació sol·licitada 
pel grup parlamentari.

Sant Joan Despí, 18 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

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

https://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/9/9/1618999893299.pdf
https://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/9/9/1618999893299.pdf
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre 
per escrit sobre la plantilla de Catalunya Ràdio
326-00002/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00001/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre les empreses que van produir continguts per a TV3 durant 
el període 2018-2020
326-00004/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

lament de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que 
preveuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, do-
nem resposta a la pregunta plantejada pel grup de Vox, amb número de tramitació 
de 326-00004/13, sobre les empreses que van produir continguts per a TV3 durant 
el període 2018-2020.

Resposta
En relació a la pregunta parlamentària 326-00004/13 us fem avinent la informa-

ció sol·licitada, en el benentès que tota la informació subministrada és pública i es 
troba publicada al portal de transparència de la CCMA.

Sant Joan Despí, 18 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

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

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el temps que el programa Els matins de TV3 ha dedicat a cada 
partit polític durant la campanya per a les eleccions del 14 de febrer 
de 2021
326-00009/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
En virtut del que preveu l’article 196 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 
326-00009/13 a 326-00016/13 del grup parlamentari de Vox, atès que totes elles fan 
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referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament rela-
cionades, fet que és objectivament constatable.

Mitjançant vuit preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informació di-
versa sobre el temps dedicat als partits polítics i als candidats en la campanya elec-
toral a les eleccions al Parlament de Catalunya als programes Els matins, Planta 
Baixa, Tot es mou i Més324.

Resposta
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en tant que autoritat independent de 

regulació audiovisual, ha realitzat el seguiment i ha publicat les dades corresponents 
a la cobertura informativa durant la campanya electoral de les passades eleccions al 
Parlament de Catalunya en un informe exhaustiu.

L’Acord 22/2021 d’aprovació de l’Informe específic de pluralisme a la televisió 
i a la ràdio durant la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 
(del 29 de gener al 12 de febrer) és públic i es troba a disposició de la ciutadania al 
següent enllaç: https://www.cac.cat/documentacio/acord-222021-daprovacio-linfor-
me-especific-pluralisme-la-televisio-i-la-radio-durant

En aquest informe específic de pluralisme, el Consell de l’Audiovisual ha ana-
litzat els informatius, les entrevistes i els debats de forma comparada entre els dife-
rents canals de televisió i ràdio, amb relació a la informació vinculada a la campa-
nya electoral, del 29 al 12 de febrer.

Pel que fa al temps dedicat a cadascuna de les formacions polítiques, per a TV3, 
s’analitzen els Telenotícies en les edicions de migdia i vespre.

Pel que fa al temps dedicat als candidats, poden ser il·lustratives les dades amb 
relació a entrevistes i debats, que en el cas de TV3, recullen dades dels programes: 
e21 El debat, Els matins, FAQS, Més 324, Planta Baixa i Tot es mou.

L’informe del CAC ofereix múltiples dades en clau de temps de notícia, temps de 
paraula, freqüència d’aparicions i actor polític.

A continuació presentem les dades corresponents «temps dedicat» en els termes i 
programes en els quals han estat analitzats i computats pel Consell de l’Audiovisual.
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Quadre 138. TV3. Entrevistes a persones representants de les candidatures orde-
nades per programa, data i ordre d’aparició (extracte)

D’altra banda recordar que, en virtut del que disposa la legislació electoral vi-
gent, el Consell de Govern de la CCMA va aprovar el corresponent Pla de cobertu-
ra informativa dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals de la campanya electoral per a les eleccions al Parlament d Catalunya  
(14 de febrer del 2021). Un Pla de cobertura que es sotmet a la Junta Electoral i que és 
públic i està a disposició de la ciutadania al portal de transparència de la CCMA al 
següent enllaç: https://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/3/2/1611308842723.pdf

Atentament,

Sant Joan Despí, 18 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el temps que el programa Els matins de TV3 ha dedicat a cada 
candidat dels partits polítics durant la campanya per a les eleccions 
del 14 de febrer de 2021
326-00010/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00009/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el temps que el programa Planta baixa ha dedicat a cada partit 
polític durant la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
326-00011/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00009/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el temps que el programa Planta baixa ha dedicat a cada 
candidat dels partits polítics durant la campanya per a les eleccions 
del 14 de febrer de 2021
326-00012/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00009/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el temps que el programa Tot es mou ha dedicat a cada partit 
polític durant la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
326-00013/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00009/13.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per 
escrit sobre el temps que el programa Tot es mou ha dedicat a cada 
candidat dels partits polítics durant la campanya per a les eleccions 
del 14 de febrer de 2021
326-00014/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00009/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el temps que el programa Més 3/24 ha dedicat a cada partit 
polític durant la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
326-00015/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00009/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el temps que el programa Més 3/24 ha dedicat a cada candidat 
dels partits polítics durant la campanya per a les eleccions del 14 de 
febrer de 2021
326-00016/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 2861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00009/13.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de 
construcció del nou centre d’educació infantil i primària a Ventalló 
(Alt Empordà)
314-01177/13

RETIRADA

Reg. 2848 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.05.2021

Retirada: GP CUP-NCG.
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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 el nombre de cotxes 
oficials de la Generalitat
314-01245/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP VOX

Reg. 2653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

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 respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos coches oficiales o para el desplazamiento de altos cargos hay en la 

Generalitat de Cataluña y sus organismos dependientes? (Detallado por departa-
mento)

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2021 
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de xofers 
de cotxes oficials de la Generalitat
314-01246/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP VOX

Reg. 2654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

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 respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas personas trabajan como conductores de coches oficiales o para des-

plazamientos de altos cargos en la Generalitat de Cataluña y en sus organismos in-
dependientes? (Detallado por departamento)

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2021 
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial 
en data del 31 de març de 2021
314-01247/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP VOX

Reg. 2655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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

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 respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas personas están inscritas en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge 

amb Protecció Oficial a 31 de marzo de 2021?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2021 
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de sol·licituds de la renda garantida de ciutadania
314-01248/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 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: 
– Fins al dia d’avui quin és el nombre de les sol·licituds de la renda garantida de 

ciutadania a Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de sol·licituds de la renda garantida de ciutadania atorgades
314-01249/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 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: 
– Fins al dia d’avui quantes sol·licituds per ser beneficiaris de la renda garantida 

de ciutadania s’han atorgat?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de beneficiaris de la renda garantida de ciutadania amb fills a càrrec
314-01250/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 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: 
– De les sol·licituds per ser beneficiaris de la renda garantida de ciutadania que 

s’han aprovat i atorgat, quin és el nombre de beneficiaris que tenen fills a càrrec seu?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX



BOPC 47
1 de juny de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 61 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones 
beneficiàries de la renda garantida de ciutadania
314-01251/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 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: 
De les sol·licituds per ser beneficiaris de la renda garantida de ciutadania que 

s’han aprovat i atorgat, quin és el nombre de beneficiaris que són dones?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
beneficiaris de la renda garantida de ciutadania amb nacionalitat 
espanyola
314-01252/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 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: 
– De les sol·licituds per ser beneficiaris de la renda garantida de ciutadania que 

s’han aprovat i atorgat, quin és el nombre de beneficiaris que tenen nacionalitat es-
panyola?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), ha perdut 
el servei de ginecologia
314-01253/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
Els veïns i veïnes del barri de les Planes de Sant Joan Despí es mobilizen, tallant 

el carrer, cada dimarts, des de fa setmanes, per reclamar una sanitat pública, uni-
versal, equitativa, de qualitat i amb recursos suficients, tant al seu municipi com a 
tot el Baix Llobregat.

Denuncien que la padèmia de la COVID ha posat de manifest les insuficiències, 
les mancances i la precarietat del sistema sanitari i que, ara més que mai, és el mo-
ment de reclamar un agument substancial de recursos i el reforçament real dels ser-
veis públics, que són qui ens ha protegit, realment, durant la crisi sanitària.

Especialment, denucien la situació de l’antenció primària, sobretot, perquè es 
tracta del pilar fonamental per al desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible, 
enfocat a la prevenció de la malaltia i centrat en l’atenció de proximitat de les per-
sones. És per això, que reclamen al Departament de Salut una aposta decidida per 
aquest model, destinant un 25% del pressupost del Departament de Salut a l’atenció 
primària, com estan reclamant des de l’OMS, els col·lectius de professionals sanita-
ris i a les diferents entitats veïnals o plataformes ciutadanes en defensa de la sanitat 
pública d’arreu del país.

La millora de la xarxa d’atenció primària ha de significar un increment, també, 
dels recursos informàtics, de la millora de l’antenció telèfonica, d’un agument real 
de la dotació de personal d’infermeria i d’auxiliar d’infermeria, així com, dels cos-
sos d’administriatius sanitaris, reconeguts com a part d’integrada del sistema, per 
tal de millorar la seva gestió i eficàcia i, sobretot, el servei que presten al conjunt de 
la ciutadania.

Sens dubte, això ha d’anar acompanyat d’una millora substancial de les condi-
cions laborals de tot el personal sanitari, per tal de passar dels aplaudiments als fets 
i que, realment, es vegi recompensada la seva tasca, després d’anys de retallades i 
després de més d’un any de pandèmia, en el què ho han donat tot per tal de garantir 
la nostra salut i salvar milers de vides.

Concretament, els veïns i veïnes del barris de les Planes a Sant Joan Despí de-
nuncien les retallades que està patint el seu centre d’antenció primària, on han vist 
com es retirava l’especialitat de ginecologia, com s’han tancant, des de fa anys, les 
urgències nocturnes, fent que hagin d’anar a les urgències de l’Hospital Broggi que 
estan sobresaturades, o com està en risc de perdre, també, l’especialitat de pediatria. 
Tot això, en un barri que està experimentant un fort creixement urbanístic i, per tant 
també, de població, fet que farà que el centre d’atenció primària de Les Planes i el 
seu personal sanitari, estiguin més sobretensionats.

Des de l’Associació de veïns de Les Planes, en les seves mobilitzacions, recla-
men la recuperació progressiva de la presencialtat en l’atenció primària, ja que molts 
dels i les pacients, especialment la gent gran, té dificultat de ser atesa correctament 
a nivell telefònic. Alhora, denuncien que es retarden proves diagnòstiques que són 
fonamentals per tal de prevenir malaties cròniques greus.
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– Quin és el motiu pel qual el Centre d’Atenció Primària de Les Planes hagi per-
dut la seva especialitat en ginecologia?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació 
del servei de ginecologia del CAP Les Planes, de Sant Joan Despí 
(Baix Llobregat)
314-01254/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
Els veïns i veïnes del barri de les Planes de Sant Joan Despí es mobilizen, tallant 

el carrer, cada dimarts, des de fa setmanes, per reclamar una sanitat pública, uni-
versal, equitativa, de qualitat i amb recursos suficients, tant al seu municipi com a 
tot el Baix Llobregat.

Denuncien que la padèmia de la COVID ha posat de manifest les insuficiències, 
les mancances i la precarietat del sistema sanitari i que, ara més que mai, és el mo-
ment de reclamar un agument substancial de recursos i el reforçament real dels ser-
veis públics, que són qui ens ha protegit, realment, durant la crisi sanitària.

Especialment, denucien la situació de l’antenció primària, sobretot, perquè es trac-
ta del pilar fonamental per al desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible, en-
focat a la prevenció de la malaltia i centrat en l’atenció de proximitat de les persones. 
És per això, que reclamen al Departament de Salut una aposta decidida per aquest 
model, destinant un 25% del pressupost del Departament de Salut a l’atenció primà-
ria, com estan reclamant des de l’OMS, els col·lectius de professionals sanitaris i a 
les diferents entitats veïnals o plataformes ciutadanes en defensa de la sanitat pública 
d’arreu del país.

La millora de la xarxa d’atenció primària ha de significar un increment, també, 
dels recursos informàtics, de la millora de l’antenció telèfonica, d’un agument real 
de la dotació de personal d’infermeria i d’auxiliar d’infermeria, així com, dels cos-
sos d’administriatius sanitaris, reconeguts com a part d’integrada del sistema, per 
tal de millorar la seva gestió i eficàcia i, sobretot, el servei que presten al conjunt de 
la ciutadania.

Sens dubte, això ha d’anar acompanyat d’una millora substancial de les condi-
cions laborals de tot el personal sanitari, per tal de passar dels aplaudiments als fets 
i que, realment, es vegi recompensada la seva tasca, després d’anys de retallades i 
després de més d’un any de pandèmia, en el què ho han donat tot per tal de garantir 
la nostra salut i salvar milers de vides.

Concretament, els veïns i veïnes del barris de les Planes a Sant Joan Despí de-
nuncien les retallades que està patint el seu centre d’antenció primària, on han vist 
com es retirava l’especialitat de ginecologia, com s’han tancant, des de fa anys, les 
urgències nocturnes, fent que hagin d’anar a les urgències de l’Hospital Broggi que 
estan sobresaturades, o com està en risc de perdre, també, l’especialitat de pediatria. 
Tot això, en un barri que està experimentant un fort creixement urbanístic i, per tant 
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també, de població, fet que farà que el centre d’atenció primària de Les Planes i el 
seu personal sanitari, estiguin més sobretensionats.

Des de l’Associació de veïns de Les Planes, en les seves mobilitzacions, recla-
men la recuperació progressiva de la presencialtat en l’atenció primària, ja que molts 
dels i les pacients, especialment la gent gran, té dificultat de ser atesa correctament 
a nivell telefònic. Alhora, denuncien que es retarden proves diagnòstiques que són 
fonamentals per tal de prevenir malaties cròniques greus.

– Pensa la consellera de Salut recuperar l’especialitat de ginecologia al CAP de 
Les Planes?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat 
de tancar el servei de pediatria del CAP Les Planes, de Sant Joan Despí 
(Baix Llobregat)
314-01255/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
Els veïns i veïnes del barri de les Planes de Sant Joan Despí es mobilizen, tallant 

el carrer, cada dimarts, des de fa setmanes, per reclamar una sanitat pública, uni-
versal, equitativa, de qualitat i amb recursos suficients, tant al seu municipi com a 
tot el Baix Llobregat.

Denuncien que la padèmia de la COVID ha posat de manifest les insuficiències, 
les mancances i la precarietat del sistema sanitari i que, ara més que mai, és el mo-
ment de reclamar un agument substancial de recursos i el reforçament real dels ser-
veis públics, que són qui ens ha protegit, realment, durant la crisi sanitària.

Especialment, denucien la situació de l’antenció primària, sobretot, perquè es 
tracta del pilar fonamental per al desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible, 
enfocat a la prevenció de la malaltia i centrat en l’atenció de proximitat de les per-
sones. És per això, que reclamen al Departament de Salut una aposta decidida per 
aquest model, destinant un 25% del pressupost del Departament de Salut a l’atenció 
primària, com estan reclamant des de l’OMS, els col·lectius de professionals sanita-
ris i a les diferents entitats veïnals o plataformes ciutadanes en defensa de la sanitat 
pública d’arreu del país.

La millora de la xarxa d’atenció primària ha de significar un increment, també, 
dels recursos informàtics, de la millora de l’antenció telèfonica, d’un agument real 
de la dotació de personal d’infermeria i d’auxiliar d’infermeria, així com, dels cos-
sos d’administriatius sanitaris, reconeguts com a part d’integrada del sistema, per 
tal de millorar la seva gestió i eficàcia i, sobretot, el servei que presten al conjunt de 
la ciutadania.

Sens dubte, això ha d’anar acompanyat d’una millora substancial de les condi-
cions laborals de tot el personal sanitari, per tal de passar dels aplaudiments als fets 
i que, realment, es vegi recompensada la seva tasca, després d’anys de retallades i 
després de més d’un any de pandèmia, en el què ho han donat tot per tal de garantir 
la nostra salut i salvar milers de vides.
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Concretament, els veïns i veïnes del barris de les Planes a Sant Joan Despí de-
nuncien les retallades que està patint el seu centre d’antenció primària, on han vist 
com es retirava l’especialitat de ginecologia, com s’han tancant, des de fa anys, les 
urgències nocturnes, fent que hagin d’anar a les urgències de l’Hospital Broggi que 
estan sobresaturades, o com està en risc de perdre, també, l’especialitat de pediatria. 
Tot això, en un barri que està experimentant un fort creixement urbanístic i, per tant 
també, de població, fet que farà que el centre d’atenció primària de Les Planes i el 
seu personal sanitari, estiguin més sobretensionats.

Des de l’Associació de veïns de Les Planes, en les seves mobilitzacions, recla-
men la recuperació progressiva de la presencialtat en l’atenció primària, ja que molts 
dels i les pacients, especialment la gent gran, té dificultat de ser atesa correctament 
a nivell telefònic. Alhora, denuncien que es retarden proves diagnòstiques que són 
fonamentals per tal de prevenir malaties cròniques greus.

– Té intenció la consellera de Salut de retirar l’especialitat de pediatria del CAP 
de Les Planes?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per al retorn de les visites mèdiques presencials al CAP Les Planes, 
de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-01256/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
Els veïns i veïnes del barri de les Planes de Sant Joan Despí es mobilizen, tallant 

el carrer, cada dimarts, des de fa setmanes, per reclamar una sanitat pública, uni-
versal, equitativa, de qualitat i amb recursos suficients, tant al seu municipi com a 
tot el Baix Llobregat.

Denuncien que la padèmia de la COVID ha posat de manifest les insuficiències, 
les mancances i la precarietat del sistema sanitari i que, ara més que mai, és el mo-
ment de reclamar un agument substancial de recursos i el reforçament real dels ser-
veis públics, que són qui ens ha protegit, realment, durant la crisi sanitària.

Especialment, denucien la situació de l’antenció primària, sobretot, perquè es 
tracta del pilar fonamental per al desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible, 
enfocat a la prevenció de la malaltia i centrat en l’atenció de proximitat de les per-
sones. És per això, que reclamen al Departament de Salut una aposta decidida per 
aquest model, destinant un 25% del pressupost del Departament de Salut a l’atenció 
primària, com estan reclamant des de l’OMS, els col·lectius de professionals sanita-
ris i a les diferents entitats veïnals o plataformes ciutadanes en defensa de la sanitat 
pública d’arreu del país.

La millora de la xarxa d’atenció primària ha de significar un increment, també, 
dels recursos informàtics, de la millora de l’antenció telèfonica, d’un agument real 
de la dotació de personal d’infermeria i d’auxiliar d’infermeria, així com, dels cos-
sos d’administriatius sanitaris, reconeguts com a part d’integrada del sistema, per 
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tal de millorar la seva gestió i eficàcia i, sobretot, el servei que presten al conjunt de 
la ciutadania.

Sens dubte, això ha d’anar acompanyat d’una millora substancial de les condi-
cions laborals de tot el personal sanitari, per tal de passar dels aplaudiments als fets 
i que, realment, es vegi recompensada la seva tasca, després d’anys de retallades i 
després de més d’un any de pandèmia, en el què ho han donat tot per tal de garantir 
la nostra salut i salvar milers de vides.

Concretament, els veïns i veïnes del barris de les Planes a Sant Joan Despí de-
nuncien les retallades que està patint el seu centre d’antenció primària, on han vist 
com es retirava l’especialitat de ginecologia, com s’han tancant, des de fa anys, les 
urgències nocturnes, fent que hagin d’anar a les urgències de l’Hospital Broggi que 
estan sobresaturades, o com està en risc de perdre, també, l’especialitat de pediatria. 
Tot això, en un barri que està experimentant un fort creixement urbanístic i, per tant 
també, de població, fet que farà que el centre d’atenció primària de Les Planes i el 
seu personal sanitari, estiguin més sobretensionats.

Des de l’Associació de veïns de Les Planes, en les seves mobilitzacions, recla-
men la recuperació progressiva de la presencialtat en l’atenció primària, ja que molts 
dels i les pacients, especialment la gent gran, té dificultat de ser atesa correctament 
a nivell telefònic. Alhora, denuncien que es retarden proves diagnòstiques que són 
fonamentals per tal de prevenir malaties cròniques greus.

– Quan pensa el Departament de Salut recuperar la presencialitat de les visites 
d’atenció primària al CAP de Les Planes?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del 
nombre de professionals sanitaris del CAP Les Planes, de Sant Joan 
Despí (Baix Llobregat), al creixement de la població del barri
314-01257/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
Els veïns i veïnes del barri de les Planes de Sant Joan Despí es mobilizen, tallant 

el carrer, cada dimarts, des de fa setmanes, per reclamar una sanitat pública, uni-
versal, equitativa, de qualitat i amb recursos suficients, tant al seu municipi com a 
tot el Baix Llobregat.

Denuncien que la padèmia de la COVID ha posat de manifest les insuficiències, 
les mancances i la precarietat del sistema sanitari i que, ara més que mai, és el mo-
ment de reclamar un agument substancial de recursos i el reforçament real dels ser-
veis públics, que són qui ens ha protegit, realment, durant la crisi sanitària.

Especialment, denucien la situació de l’antenció primària, sobretot, perquè es 
tracta del pilar fonamental per al desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible, 
enfocat a la prevenció de la malaltia i centrat en l’atenció de proximitat de les per-
sones. És per això, que reclamen al Departament de Salut una aposta decidida per 
aquest model, destinant un 25% del pressupost del Departament de Salut a l’atenció 
primària, com estan reclamant des de l’OMS, els col·lectius de professionals sanita-
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ris i a les diferents entitats veïnals o plataformes ciutadanes en defensa de la sanitat 
pública d’arreu del país.

La millora de la xarxa d’atenció primària ha de significar un increment, també, 
dels recursos informàtics, de la millora de l’antenció telèfonica, d’un agument real 
de la dotació de personal d’infermeria i d’auxiliar d’infermeria, així com, dels cos-
sos d’administriatius sanitaris, reconeguts com a part d’integrada del sistema, per 
tal de millorar la seva gestió i eficàcia i, sobretot, el servei que presten al conjunt de 
la ciutadania.

Sens dubte, això ha d’anar acompanyat d’una millora substancial de les condi-
cions laborals de tot el personal sanitari, per tal de passar dels aplaudiments als fets 
i que, realment, es vegi recompensada la seva tasca, després d’anys de retallades i 
després de més d’un any de pandèmia, en el què ho han donat tot per tal de garantir 
la nostra salut i salvar milers de vides.

Concretament, els veïns i veïnes del barris de les Planes a Sant Joan Despí de-
nuncien les retallades que està patint el seu centre d’antenció primària, on han vist 
com es retirava l’especialitat de ginecologia, com s’han tancant, des de fa anys, les 
urgències nocturnes, fent que hagin d’anar a les urgències de l’Hospital Broggi que 
estan sobresaturades, o com està en risc de perdre, també, l’especialitat de pediatria. 
Tot això, en un barri que està experimentant un fort creixement urbanístic i, per tant 
també, de població, fet que farà que el centre d’atenció primària de Les Planes i el 
seu personal sanitari, estiguin més sobretensionats.

Des de l’Associació de veïns de Les Planes, en les seves mobilitzacions, recla-
men la recuperació progressiva de la presencialtat en l’atenció primària, ja que molts 
dels i les pacients, especialment la gent gran, té dificultat de ser atesa correctament 
a nivell telefònic. Alhora, denuncien que es retarden proves diagnòstiques que són 
fonamentals per tal de prevenir malaties cròniques greus.

– Considera la consellera de Salut que el personal sanitari del CAP de Les Planes 
és suficient per fer front al creixement de població que està experimentant el barri?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sobresaturació 
del servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-01258/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
Els veïns i veïnes del barri de les Planes de Sant Joan Despí es mobilizen, tallant 

el carrer, cada dimarts, des de fa setmanes, per reclamar una sanitat pública, uni-
versal, equitativa, de qualitat i amb recursos suficients, tant al seu municipi com a 
tot el Baix Llobregat.

Denuncien que la padèmia de la COVID ha posat de manifest les insuficiències, 
les mancances i la precarietat del sistema sanitari i que, ara més que mai, és el mo-
ment de reclamar un agument substancial de recursos i el reforçament real dels ser-
veis públics, que són qui ens ha protegit, realment, durant la crisi sanitària.
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Especialment, denucien la situació de l’antenció primària, sobretot, perquè es 
tracta del pilar fonamental per al desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible, 
enfocat a la prevenció de la malaltia i centrat en l’atenció de proximitat de les per-
sones. És per això, que reclamen al Departament de Salut una aposta decidida per 
aquest model, destinant un 25% del pressupost del Departament de Salut a l’atenció 
primària, com estan reclamant des de l’OMS, els col·lectius de professionals sanita-
ris i a les diferents entitats veïnals o plataformes ciutadanes en defensa de la sanitat 
pública d’arreu del país.

La millora de la xarxa d’atenció primària ha de significar un increment, també, 
dels recursos informàtics, de la millora de l’antenció telèfonica, d’un agument real 
de la dotació de personal d’infermeria i d’auxiliar d’infermeria, així com, dels cos-
sos d’administriatius sanitaris, reconeguts com a part d’integrada del sistema, per 
tal de millorar la seva gestió i eficàcia i, sobretot, el servei que presten al conjunt de 
la ciutadania.

Sens dubte, això ha d’anar acompanyat d’una millora substancial de les condi-
cions laborals de tot el personal sanitari, per tal de passar dels aplaudiments als fets 
i que, realment, es vegi recompensada la seva tasca, després d’anys de retallades i 
després de més d’un any de pandèmia, en el què ho han donat tot per tal de garantir 
la nostra salut i salvar milers de vides.

Concretament, els veïns i veïnes del barris de les Planes a Sant Joan Despí de-
nuncien les retallades que està patint el seu centre d’antenció primària, on han vist 
com es retirava l’especialitat de ginecologia, com s’han tancant, des de fa anys, les 
urgències nocturnes, fent que hagin d’anar a les urgències de l’Hospital Broggi que 
estan sobresaturades, o com està en risc de perdre, també, l’especialitat de pediatria. 
Tot això, en un barri que està experimentant un fort creixement urbanístic i, per tant 
també, de població, fet que farà que el centre d’atenció primària de Les Planes i el 
seu personal sanitari, estiguin més sobretensionats.

Des de l’Associació de veïns de Les Planes, en les seves mobilitzacions, recla-
men la recuperació progressiva de la presencialtat en l’atenció primària, ja que molts 
dels i les pacients, especialment la gent gran, té dificultat de ser atesa correctament 
a nivell telefònic. Alhora, denuncien que es retarden proves diagnòstiques que són 
fonamentals per tal de prevenir malaties cròniques greus.

– És conscient el Departament de Salut que les urgències de l’Hospital Broggi 
estan sobresaturades?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat del servei 
d’urgències de l’Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, de Sant Joan 
Despí (Baix Llobregat), amb relació a la població
314-01259/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
Els veïns i veïnes del barri de les Planes de Sant Joan Despí es mobilizen, tallant 

el carrer, cada dimarts, des de fa setmanes, per reclamar una sanitat pública, uni-
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versal, equitativa, de qualitat i amb recursos suficients, tant al seu municipi com a 
tot el Baix Llobregat.

Denuncien que la padèmia de la COVID ha posat de manifest les insuficiències, 
les mancances i la precarietat del sistema sanitari i que, ara més que mai, és el mo-
ment de reclamar un agument substancial de recursos i el reforçament real dels ser-
veis públics, que són qui ens ha protegit, realment, durant la crisi sanitària.

Especialment, denucien la situació de l’antenció primària, sobretot, perquè es 
tracta del pilar fonamental per al desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible, 
enfocat a la prevenció de la malaltia i centrat en l’atenció de proximitat de les per-
sones. És per això, que reclamen al Departament de Salut una aposta decidida per 
aquest model, destinant un 25% del pressupost del Departament de Salut a l’atenció 
primària, com estan reclamant des de l’OMS, els col·lectius de professionals sanita-
ris i a les diferents entitats veïnals o plataformes ciutadanes en defensa de la sanitat 
pública d’arreu del país.

La millora de la xarxa d’atenció primària ha de significar un increment, també, 
dels recursos informàtics, de la millora de l’antenció telèfonica, d’un agument real 
de la dotació de personal d’infermeria i d’auxiliar d’infermeria, així com, dels cos-
sos d’administriatius sanitaris, reconeguts com a part d’integrada del sistema, per 
tal de millorar la seva gestió i eficàcia i, sobretot, el servei que presten al conjunt de 
la ciutadania.

Sens dubte, això ha d’anar acompanyat d’una millora substancial de les condi-
cions laborals de tot el personal sanitari, per tal de passar dels aplaudiments als fets 
i que, realment, es vegi recompensada la seva tasca, després d’anys de retallades i 
després de més d’un any de pandèmia, en el què ho han donat tot per tal de garantir 
la nostra salut i salvar milers de vides.

Concretament, els veïns i veïnes del barris de les Planes a Sant Joan Despí de-
nuncien les retallades que està patint el seu centre d’antenció primària, on han vist 
com es retirava l’especialitat de ginecologia, com s’han tancant, des de fa anys, les 
urgències nocturnes, fent que hagin d’anar a les urgències de l’Hospital Broggi que 
estan sobresaturades, o com està en risc de perdre, també, l’especialitat de pediatria. 
Tot això, en un barri que està experimentant un fort creixement urbanístic i, per tant 
també, de població, fet que farà que el centre d’atenció primària de Les Planes i el 
seu personal sanitari, estiguin més sobretensionats.

Des de l’Associació de veïns de Les Planes, en les seves mobilitzacions, recla-
men la recuperació progressiva de la presencialtat en l’atenció primària, ja que molts 
dels i les pacients, especialment la gent gran, té dificultat de ser atesa correctament 
a nivell telefònic. Alhora, denuncien que es retarden proves diagnòstiques que són 
fonamentals per tal de prevenir malaties cròniques greus.

– Considera el Departament de Salut que les urgències de l’Hospital Broggi estan 
preparades per tal d’assumir el servei d’una població de més de 400.000?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
millorar el servei d’urgències de l’Hospital Sant Joan Despí Moisès 
Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-01260/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
Els veïns i veïnes del barri de les Planes de Sant Joan Despí es mobilizen, tallant 

el carrer, cada dimarts, des de fa setmanes, per reclamar una sanitat pública, uni-
versal, equitativa, de qualitat i amb recursos suficients, tant al seu municipi com a 
tot el Baix Llobregat.

Denuncien que la padèmia de la COVID ha posat de manifest les insuficiències, 
les mancances i la precarietat del sistema sanitari i que, ara més que mai, és el mo-
ment de reclamar un agument substancial de recursos i el reforçament real dels ser-
veis públics, que són qui ens ha protegit, realment, durant la crisi sanitària.

Especialment, denucien la situació de l’antenció primària, sobretot, perquè es 
tracta del pilar fonamental per al desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible, 
enfocat a la prevenció de la malaltia i centrat en l’atenció de proximitat de les per-
sones. És per això, que reclamen al Departament de Salut una aposta decidida per 
aquest model, destinant un 25% del pressupost del Departament de Salut a l’atenció 
primària, com estan reclamant des de l’OMS, els col·lectius de professionals sanita-
ris i a les diferents entitats veïnals o plataformes ciutadanes en defensa de la sanitat 
pública d’arreu del país.

La millora de la xarxa d’atenció primària ha de significar un increment, també, 
dels recursos informàtics, de la millora de l’antenció telèfonica, d’un agument real 
de la dotació de personal d’infermeria i d’auxiliar d’infermeria, així com, dels cos-
sos d’administriatius sanitaris, reconeguts com a part d’integrada del sistema, per 
tal de millorar la seva gestió i eficàcia i, sobretot, el servei que presten al conjunt de 
la ciutadania.

Sens dubte, això ha d’anar acompanyat d’una millora substancial de les condi-
cions laborals de tot el personal sanitari, per tal de passar dels aplaudiments als fets 
i que, realment, es vegi recompensada la seva tasca, després d’anys de retallades i 
després de més d’un any de pandèmia, en el què ho han donat tot per tal de garantir 
la nostra salut i salvar milers de vides.

Concretament, els veïns i veïnes del barris de les Planes a Sant Joan Despí de-
nuncien les retallades que està patint el seu centre d’antenció primària, on han vist 
com es retirava l’especialitat de ginecologia, com s’han tancant, des de fa anys, les 
urgències nocturnes, fent que hagin d’anar a les urgències de l’Hospital Broggi que 
estan sobresaturades, o com està en risc de perdre, també, l’especialitat de pediatria. 
Tot això, en un barri que està experimentant un fort creixement urbanístic i, per tant 
també, de població, fet que farà que el centre d’atenció primària de Les Planes i el 
seu personal sanitari, estiguin més sobretensionats.

Des de l’Associació de veïns de Les Planes, en les seves mobilitzacions, recla-
men la recuperació progressiva de la presencialtat en l’atenció primària, ja que molts 
dels i les pacients, especialment la gent gran, té dificultat de ser atesa correctament 
a nivell telefònic. Alhora, denuncien que es retarden proves diagnòstiques que són 
fonamentals per tal de prevenir malaties cròniques greus.



BOPC 47
1 de juny de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 71 

– Té previst el Departament de Salut impulsar alguna millora o ampliació del 
servei d’urgències de l’Hospital Broggi de Sant Joan Despí?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de 
Salut s’ha reunit amb l’Associació de Veïns de Poblenou de la Salut, 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01261/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
Els veïns i veïnes del barri del Poblenou a Sabadell fa setmanes que es mobilit-

zen per denunciar el tancament injustificat del consultori del barri. El motiu que es 
va donar als veïnes i veïnes del barri, que van veure com es retallava aquest servei, i 
ara s’han de desplaçar al barri de Torre Romeu, era la manca d’espai al Centre Cívic 
on es troba el consultori mèdic. Aquest tancament es produeix malgrat l’Ajuntament 
de Sabadell ha ofert la totalitat del Centre i així, garantir la seguretat i les mesures 
sanitàries necessàries en un context de COVID.

Dues vegades el Departament de Salut va comunicar la reobertura del centre i 
dues vegades s’ha fet enrere. Finalment, el Departament de Salut ha decidit reobrir 
el consultori, però, només tres dies a la setmana, només en horari de matí i sense 
metge o metgessa.

Els veïns i veïnes consideren que no es tracta d’una reobertura real, sinó d’una 
autèntica presa de pèl, i en reclamen l’obertura en les condicions que existia quan el 
van tancar. Actualment, només s’hi poden adreçar malalts crònics i només s’atenen 
pacients dilluns, dimecres i divendres.

Des de la Federació d’Associacions Veïnals denuncien que, finalment, el consul-
tori ha reobert dues hores menys de les finalment anunciades. Teòricament, l’horari 
de reobertura hauria de ser de 8 a 13.00h, però finalment, és a partir de les 11.00 h 
ja que el personal d’infermeria destina les altres hores a la campanya de vacunació 
fora del centre.

– S’ha reunit la consellera de Salut amb l’Associació de veïns de Poblenou?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de 
Salut s’ha reunit amb la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-01262/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
Els veïns i veïnes del barri del Poblenou a Sabadell fa setmanes que es mobilit-

zen per denunciar el tancament injustificat del consultori del barri. El motiu que es 
va donar als veïnes i veïnes del barri, que van veure com es retallava aquest servei, i 
ara s’han de desplaçar al barri de Torre Romeu, era la manca d’espai al Centre Cívic 
on es troba el consultori mèdic. Aquest tancament es produeix malgrat l’Ajuntament 
de Sabadell ha ofert la totalitat del Centre i així, garantir la seguretat i les mesures 
sanitàries necessàries en un context de COVID.

Dues vegades el Departament de Salut va comunicar la reobertura del centre i 
dues vegades s’ha fet enrere. Finalment, el Departament de Salut ha decidit reobrir 
el consultori, però, només tres dies a la setmana, només en horari de matí i sense 
metge o metgessa.

Els veïns i veïnes consideren que no es tracta d’una reobertura real, sinó d’una 
autèntica presa de pèl, i en reclamen l’obertura en les condicions que existia quan el 
van tancar. Actualment, només s’hi poden adreçar malalts crònics i només s’atenen 
pacients dilluns, dimecres i divendres.

Des de la Federació d’Associacions Veïnals denuncien que, finalment, el consul-
tori ha reobert dues hores menys de les finalment anunciades. Teòricament, l’horari 
de reobertura hauria de ser de 8 a 13.00h, però finalment, és a partir de les 11.00 h 
ja que el personal d’infermeria destina les altres hores a la campanya de vacunació 
fora del centre.

– S’ha reunit la consellera de Salut amb la Federació d’Associacions Veïnals de 
Sabadell?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a mantenir 
tancat dos dies la setmana el consultori mèdic del barri del Poblenou 
de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01263/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
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Els veïns i veïnes del barri del Poblenou a Sabadell fa setmanes que es mobilit-
zen per denunciar el tancament injustificat del consultori del barri. El motiu que es 
va donar als veïnes i veïnes del barri, que van veure com es retallava aquest servei, i 
ara s’han de desplaçar al barri de Torre Romeu, era la manca d’espai al Centre Cívic 
on es troba el consultori mèdic. Aquest tancament es produeix malgrat l’Ajuntament 
de Sabadell ha ofert la totalitat del Centre i així, garantir la seguretat i les mesures 
sanitàries necessàries en un context de COVID.

Dues vegades el Departament de Salut va comunicar la reobertura del centre i 
dues vegades s’ha fet enrere. Finalment, el Departament de Salut ha decidit reobrir 
el consultori, però, només tres dies a la setmana, només en horari de matí i sense 
metge o metgessa.

Els veïns i veïnes consideren que no es tracta d’una reobertura real, sinó d’una 
autèntica presa de pèl, i en reclamen l’obertura en les condicions que existia quan el 
van tancar. Actualment, només s’hi poden adreçar malalts crònics i només s’atenen 
pacients dilluns, dimecres i divendres.

Des de la Federació d’Associacions Veïnals denuncien que, finalment, el consul-
tori ha reobert dues hores menys de les finalment anunciades. Teòricament, l’horari 
de reobertura hauria de ser de 8 a 13.00h, però finalment, és a partir de les 11.00 h 
ja que el personal d’infermeria destina les altres hores a la campanya de vacunació 
fora del centre.

– Quin és el motiu per mantenir tancar el consultori mèdic del barri de Poblenou 
a Sabadell dos dies a la setmana?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el consultori mèdic del barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell 
(Vallès Occidental), no ha recuperat els horaris i els serveis d’abans 
del tancament
314-01264/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
Els veïns i veïnes del barri del Poblenou a Sabadell fa setmanes que es mobilit-

zen per denunciar el tancament injustificat del consultori del barri. El motiu que es 
va donar als veïnes i veïnes del barri, que van veure com es retallava aquest servei, i 
ara s’han de desplaçar al barri de Torre Romeu, era la manca d’espai al Centre Cívic 
on es troba el consultori mèdic. Aquest tancament es produeix malgrat l’Ajuntament 
de Sabadell ha ofert la totalitat del Centre i així, garantir la seguretat i les mesures 
sanitàries necessàries en un context de COVID.

Dues vegades el Departament de Salut va comunicar la reobertura del centre i 
dues vegades s’ha fet enrere. Finalment, el Departament de Salut ha decidit reobrir 
el consultori, però, només tres dies a la setmana, només en horari de matí i sense 
metge o metgessa.

Els veïns i veïnes consideren que no es tracta d’una reobertura real, sinó d’una 
autèntica presa de pèl, i en reclamen l’obertura en les condicions que existia quan el 
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van tancar. Actualment, només s’hi poden adreçar malalts crònics i només s’atenen 
pacients dilluns, dimecres i divendres.

Des de la Federació d’Associacions Veïnals denuncien que, finalment, el consul-
tori ha reobert dues hores menys de les finalment anunciades. Teòricament, l’horari 
de reobertura hauria de ser de 8 a 13.00h, però finalment, és a partir de les 11.00 h 
ja que el personal d’infermeria destina les altres hores a la campanya de vacunació 
fora del centre.

– Quin és el motiu pel qual el consultori mèdic del barri del Poblenou no ha re-
cuperat els mateix horari i els mateixos serveis que abans del seu tancament?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental), 
no disposa de metge
314-01265/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
Els veïns i veïnes del barri del Poblenou a Sabadell fa setmanes que es mobilit-

zen per denunciar el tancament injustificat del consultori del barri. El motiu que es 
va donar als veïnes i veïnes del barri, que van veure com es retallava aquest servei, i 
ara s’han de desplaçar al barri de Torre Romeu, era la manca d’espai al Centre Cívic 
on es troba el consultori mèdic. Aquest tancament es produeix malgrat l’Ajuntament 
de Sabadell ha ofert la totalitat del Centre i així, garantir la seguretat i les mesures 
sanitàries necessàries en un context de COVID.

Dues vegades el Departament de Salut va comunicar la reobertura del centre i 
dues vegades s’ha fet enrere. Finalment, el Departament de Salut ha decidit reobrir 
el consultori, però, només tres dies a la setmana, només en horari de matí i sense 
metge o metgessa.

Els veïns i veïnes consideren que no es tracta d’una reobertura real, sinó d’una 
autèntica presa de pèl, i en reclamen l’obertura en les condicions que existia quan el 
van tancar. Actualment, només s’hi poden adreçar malalts crònics i només s’atenen 
pacients dilluns, dimecres i divendres.

Des de la Federació d’Associacions Veïnals denuncien que, finalment, el consul-
tori ha reobert dues hores menys de les finalment anunciades. Teòricament, l’horari 
de reobertura hauria de ser de 8 a 13.00h, però finalment, és a partir de les 11.00 h 
ja que el personal d’infermeria destina les altres hores a la campanya de vacunació 
fora del centre.

– Quin és el motiu pel qual el consultori del barri del Poblenou no pot disposar 
de metge o metgessa?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
sols els pacients amb malalties cròniques es poden adreçar al 
consultori mèdic del barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-01266/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
Els veïns i veïnes del barri del Poblenou a Sabadell fa setmanes que es mobilit-

zen per denunciar el tancament injustificat del consultori del barri. El motiu que es 
va donar als veïnes i veïnes del barri, que van veure com es retallava aquest servei, i 
ara s’han de desplaçar al barri de Torre Romeu, era la manca d’espai al Centre Cívic 
on es troba el consultori mèdic. Aquest tancament es produeix malgrat l’Ajuntament 
de Sabadell ha ofert la totalitat del Centre i així, garantir la seguretat i les mesures 
sanitàries necessàries en un context de COVID.

Dues vegades el Departament de Salut va comunicar la reobertura del centre i 
dues vegades s’ha fet enrere. Finalment, el Departament de Salut ha decidit reobrir 
el consultori, però, només tres dies a la setmana, només en horari de matí i sense 
metge o metgessa.

Els veïns i veïnes consideren que no es tracta d’una reobertura real, sinó d’una 
autèntica presa de pèl, i en reclamen l’obertura en les condicions que existia quan el 
van tancar. Actualment, només s’hi poden adreçar malalts crònics i només s’atenen 
pacients dilluns, dimecres i divendres.

Des de la Federació d’Associacions Veïnals denuncien que, finalment, el consul-
tori ha reobert dues hores menys de les finalment anunciades. Teòricament, l’horari 
de reobertura hauria de ser de 8 a 13.00h, però finalment, és a partir de les 11.00 h 
ja que el personal d’infermeria destina les altres hores a la campanya de vacunació 
fora del centre.

– Per quin motiu només poden adreçar-se al consultori del barri de Poblenou 
persones amb malaltia crònica?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
per a una visita amb el metge de família per als veïns del barri del 
Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01267/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
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Els veïns i veïnes del barri del Poblenou a Sabadell fa setmanes que es mobilit-
zen per denunciar el tancament injustificat del consultori del barri. El motiu que es 
va donar als veïnes i veïnes del barri, que van veure com es retallava aquest servei, i 
ara s’han de desplaçar al barri de Torre Romeu, era la manca d’espai al Centre Cívic 
on es troba el consultori mèdic. Aquest tancament es produeix malgrat l’Ajuntament 
de Sabadell ha ofert la totalitat del Centre i així, garantir la seguretat i les mesures 
sanitàries necessàries en un context de COVID.

Dues vegades el Departament de Salut va comunicar la reobertura del centre i 
dues vegades s’ha fet enrere. Finalment, el Departament de Salut ha decidit reobrir 
el consultori, però, només tres dies a la setmana, només en horari de matí i sense 
metge o metgessa.

Els veïns i veïnes consideren que no es tracta d’una reobertura real, sinó d’una 
autèntica presa de pèl, i en reclamen l’obertura en les condicions que existia quan el 
van tancar. Actualment, només s’hi poden adreçar malalts crònics i només s’atenen 
pacients dilluns, dimecres i divendres.

Des de la Federació d’Associacions Veïnals denuncien que, finalment, el consul-
tori ha reobert dues hores menys de les finalment anunciades. Teòricament, l’horari 
de reobertura hauria de ser de 8 a 13.00h, però finalment, és a partir de les 11.00 h 
ja que el personal d’infermeria destina les altres hores a la campanya de vacunació 
fora del centre.

– Quin és el termini d’espera dels veïns i veïnes del barri del Poblenou per acce-
dir a una visita amb el seu metge o metgessa de capçalera? És el mateix que el de la 
resta de veïns de Sabadell?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplaçament 
que els veïns del barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès 
Occidental), han de fer fins al de Torre-romeu per a rebre atenció 
mèdica
314-01268/13
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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: 
Els veïns i veïnes del barri del Poblenou a Sabadell fa setmanes que es mobilit-

zen per denunciar el tancament injustificat del consultori del barri. El motiu que es 
va donar als veïnes i veïnes del barri, que van veure com es retallava aquest servei, i 
ara s’han de desplaçar al barri de Torre Romeu, era la manca d’espai al Centre Cívic 
on es troba el consultori mèdic. Aquest tancament es produeix malgrat l’Ajuntament 
de Sabadell ha ofert la totalitat del Centre i així, garantir la seguretat i les mesures 
sanitàries necessàries en un context de COVID.

Dues vegades el Departament de Salut va comunicar la reobertura del centre i 
dues vegades s’ha fet enrere. Finalment, el Departament de Salut ha decidit reobrir 
el consultori, però, només tres dies a la setmana, només en horari de matí i sense 
metge o metgessa.
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Els veïns i veïnes consideren que no es tracta d’una reobertura real, sinó d’una 
autèntica presa de pèl, i en reclamen l’obertura en les condicions que existia quan el 
van tancar. Actualment, només s’hi poden adreçar malalts crònics i només s’atenen 
pacients dilluns, dimecres i divendres.

Des de la Federació d’Associacions Veïnals denuncien que, finalment, el consul-
tori ha reobert dues hores menys de les finalment anunciades. Teòricament, l’horari 
de reobertura hauria de ser de 8 a 13.00h, però finalment, és a partir de les 11.00 h 
ja que el personal d’infermeria destina les altres hores a la campanya de vacunació 
fora del centre.

– Considera raonable el Departament de Salut que els veïns de Poblenou s’han de 
desplaçar al barri de Torre Romeu per poder anar al metge?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que 
el barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental), 
no mereix el mateix servei d’atenció primària que d’altres
314-01269/13
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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: 
Els veïns i veïnes del barri del Poblenou a Sabadell fa setmanes que es mobilit-

zen per denunciar el tancament injustificat del consultori del barri. El motiu que es 
va donar als veïnes i veïnes del barri, que van veure com es retallava aquest servei, i 
ara s’han de desplaçar al barri de Torre Romeu, era la manca d’espai al Centre Cívic 
on es troba el consultori mèdic. Aquest tancament es produeix malgrat l’Ajuntament 
de Sabadell ha ofert la totalitat del Centre i així, garantir la seguretat i les mesures 
sanitàries necessàries en un context de COVID.

Dues vegades el Departament de Salut va comunicar la reobertura del centre i 
dues vegades s’ha fet enrere. Finalment, el Departament de Salut ha decidit reobrir 
el consultori, però, només tres dies a la setmana, només en horari de matí i sense 
metge o metgessa.

Els veïns i veïnes consideren que no es tracta d’una reobertura real, sinó d’una 
autèntica presa de pèl, i en reclamen l’obertura en les condicions que existia quan el 
van tancar. Actualment, només s’hi poden adreçar malalts crònics i només s’atenen 
pacients dilluns, dimecres i divendres.

Des de la Federació d’Associacions Veïnals denuncien que, finalment, el consul-
tori ha reobert dues hores menys de les finalment anunciades. Teòricament, l’horari 
de reobertura hauria de ser de 8 a 13.00h, però finalment, és a partir de les 11.00 h 
ja que el personal d’infermeria destina les altres hores a la campanya de vacunació 
fora del centre.

– Considera el Departament de Salut que el barri de Poblenou és un barri de se-
gona que no mereix el mateix servei d’atenció primària que altres barris?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recuperar 
el servei d’atenció mèdica al consultori del barri del Poblenou de la Salut, 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01270/13
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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: 
Els veïns i veïnes del barri del Poblenou a Sabadell fa setmanes que es mobilit-

zen per denunciar el tancament injustificat del consultori del barri. El motiu que es 
va donar als veïnes i veïnes del barri, que van veure com es retallava aquest servei, i 
ara s’han de desplaçar al barri de Torre Romeu, era la manca d’espai al Centre Cívic 
on es troba el consultori mèdic. Aquest tancament es produeix malgrat l’Ajuntament 
de Sabadell ha ofert la totalitat del Centre i així, garantir la seguretat i les mesures 
sanitàries necessàries en un context de COVID.

Dues vegades el Departament de Salut va comunicar la reobertura del centre i 
dues vegades s’ha fet enrere. Finalment, el Departament de Salut ha decidit reobrir 
el consultori, però, només tres dies a la setmana, només en horari de matí i sense 
metge o metgessa.

Els veïns i veïnes consideren que no es tracta d’una reobertura real, sinó d’una 
autèntica presa de pèl, i en reclamen l’obertura en les condicions que existia quan el 
van tancar. Actualment, només s’hi poden adreçar malalts crònics i només s’atenen 
pacients dilluns, dimecres i divendres.

Des de la Federació d’Associacions Veïnals denuncien que, finalment, el consul-
tori ha reobert dues hores menys de les finalment anunciades. Teòricament, l’horari 
de reobertura hauria de ser de 8 a 13.00h, però finalment, és a partir de les 11.00 h 
ja que el personal d’infermeria destina les altres hores a la campanya de vacunació 
fora del centre.

– Pensa recuperar el Departament de Salut el servei d’atenció mèdica en el con-
sultori del barri de Poblenou?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que pateixen pobresa farmacèutica
314-01271/13
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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: 
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La pobresa farmacèutica és una realitat poc coneguda, però que afecta milions 
de persones en situació de vulnerabilitat. Es tracta de la dificultat per afrontar les 
despeses dels medicaments i/o productes sanitaris.

Abans de la pandèmia pel coronavirus, un 3% de la població d’Espanya tenia 
algun problema d’accés a tractaments subjectes a prescripció mèdica, segons el Ba-
ròmetre Sanitari del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). A Catalunya la 
pobresa farmacèutica afectava un 3,9% de la població.

La crisi econòmica derivada de la Covid-19 ha disparat encara més aquest tipus 
de pobresa, i prop de 400.000 catalans no han pogut assumir les despeses dels me-
dicaments (un 5% de la població). Això suposa que, actualment, hi ha un 30% més 
de persones que no pot afrontar el copagament per motius econòmics.

Aquestes persones es veuen afectades pel decret de copagament farmacèutic, 
aprovat pel govern del Partit Popular el 2012, en el marc de les mesures urgents per 
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. El model comporta que la 
ciutadania ha de fer una aportació econòmica pels medicaments comprats amb re-
cepta, concretament un copagament de l’import del seu cost.

Hi ha col·lectius que estan exempts del copagament i que, per tant, tenen la possi-
bilitat d’adquirir els productes farmacèutics gratuïtament. Tanmateix, aquesta mesura 
resulta insuficient per eliminar la pobresa farmacèutica. En conseqüència, les perso-
nes amb rendes baixes que no compleixen els criteris legals per l’exempció del copa-
gament de medicaments han d’acudir a entitats que els facilitin la cobertura.

El paper de les organitzacions no governamentals és fonamental per ajudar les 
persones més vulnerables a adquirir la medicació i els productes sanitaris que ne-
cessiten. En aquest sentit, Banc Farmacèutic (BF) dona un valor social al medica-
ment des del 2005. La seva missió és afavorir la inclusió social de les persones que 
viuen en situació de vulnerabilitat a través de la millora de la seva salut. Per aquest 
motiu, el 2016 posa en marxa el projecte Fons Social de Medicaments (FSM) mit-
jançant el qual es cobreixen les despeses en medicaments de les persones que patei-
xen pobresa farmacèutica.

L’ONG treballa directament amb els treballadors socials dels Centres d’Atenció 
Primària (CAP) que, després d’estudiar la situació socioeconòmica del pacient, l’ac-
cepten com a benefactor del projecte. Així, el pacient pot acudir a una farmàcia de la 
xarxa col·laboradora per adquirir la medicació prescrita sense cost. Posteriorment, el 
FSM paga a la farmàcia les factures de medicació. Actualment col·laboren amb més 
de 700 farmàcies i més de 220 centres d’atenció primària hi estan adscrits.

Per altra banda Creu Roja desenvolupa programes de suport a persones que re-
quereixen ajudes per poder adquirir medicaments. Així doncs, proporciona ajuts en 
finançament de medicació i en tractaments crònics d’aquelles persones que no po-
den pagar les despeses farmacèutiques no assumides per la Seguretat Social.

L’entitat posa el focus sobre la situació de fragilitat social que viuen les persones 
que atenen els seus programes. Són els grups més vulnerables qui presenten més di-
ficultat per pagar les despeses de medicació.

Per la seva banda, la Regidora de Salut, Envelliment i Cures de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de les accions recollides en la 
Mesura de Govern d’Acció Conjunta de Reducció de les Desigualtats Socials en Salut, 
té dos convenis de col·laboració signats amb la Creu Roja i Banc Farmacèutic. L’Ajun-
tament destina un fons de 100.000 euros anuals a les entitats del Tercer Sector per fa-
cilitar la cobertura econòmica de fàrmacs a persones en situació de pobresa.

– Quants catalans i catalanes té detectats la Generalitat que pateixen pobresa 
farmacèutica?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, Portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dificultat 
per a detectar casos de pobresa farmacèutica arran del tancament 
i la reducció dels serveis d’atenció primària
314-01272/13
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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 pobresa farmacèutica és una realitat poc coneguda, però que afecta milions 

de persones en situació de vulnerabilitat. Es tracta de la dificultat per afrontar les 
despeses dels medicaments i/o productes sanitaris.

Abans de la pandèmia pel coronavirus, un 3% de la població d’Espanya tenia 
algun problema d’accés a tractaments subjectes a prescripció mèdica, segons el Ba-
ròmetre Sanitari del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). A Catalunya la 
pobresa farmacèutica afectava un 3,9% de la població.

La crisi econòmica derivada de la Covid-19 ha disparat encara més aquest tipus 
de pobresa, i prop de 400.000 catalans no han pogut assumir les despeses dels me-
dicaments (un 5% de la població). Això suposa que, actualment, hi ha un 30% més 
de persones que no pot afrontar el copagament per motius econòmics.

Aquestes persones es veuen afectades pel decret de copagament farmacèutic, 
aprovat pel govern del Partit Popular el 2012, en el marc de les mesures urgents per 
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. El model comporta que la 
ciutadania ha de fer una aportació econòmica pels medicaments comprats amb re-
cepta, concretament un copagament de l’import del seu cost.

Hi ha col·lectius que estan exempts del copagament i que, per tant, tenen la possi-
bilitat d’adquirir els productes farmacèutics gratuïtament. Tanmateix, aquesta mesura 
resulta insuficient per eliminar la pobresa farmacèutica. En conseqüència, les perso-
nes amb rendes baixes que no compleixen els criteris legals per l’exempció del copa-
gament de medicaments han d’acudir a entitats que els facilitin la cobertura.

El paper de les organitzacions no governamentals és fonamental per ajudar les 
persones més vulnerables a adquirir la medicació i els productes sanitaris que ne-
cessiten. En aquest sentit, Banc Farmacèutic (BF) dona un valor social al medica-
ment des del 2005. La seva missió és afavorir la inclusió social de les persones que 
viuen en situació de vulnerabilitat a través de la millora de la seva salut. Per aquest 
motiu, el 2016 posa en marxa el projecte Fons Social de Medicaments (FSM) mit-
jançant el qual es cobreixen les despeses en medicaments de les persones que patei-
xen pobresa farmacèutica.

L’ONG treballa directament amb els treballadors socials dels Centres d’Atenció 
Primària (CAP) que, després d’estudiar la situació socioeconòmica del pacient, l’ac-
cepten com a benefactor del projecte. Així, el pacient pot acudir a una farmàcia de la 
xarxa col·laboradora per adquirir la medicació prescrita sense cost. Posteriorment, el 
FSM paga a la farmàcia les factures de medicació. Actualment col·laboren amb més 
de 700 farmàcies i més de 220 centres d’atenció primària hi estan adscrits.

Per altra banda Creu Roja desenvolupa programes de suport a persones que re-
quereixen ajudes per poder adquirir medicaments. Així doncs, proporciona ajuts en 
finançament de medicació i en tractaments crònics d’aquelles persones que no po-
den pagar les despeses farmacèutiques no assumides per la Seguretat Social.



BOPC 47
1 de juny de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 81 

L’entitat posa el focus sobre la situació de fragilitat social que viuen les persones 
que atenen els seus programes. Són els grups més vulnerables qui presenten més di-
ficultat per pagar les despeses de medicació.

Per la seva banda, la Regidora de Salut, Envelliment i Cures de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de les accions recollides en la 
Mesura de Govern d’Acció Conjunta de Reducció de les Desigualtats Socials en Salut, 
té dos convenis de col·laboració signats amb la Creu Roja i Banc Farmacèutic. L’Ajun-
tament destina un fons de 100.000 euros anuals a les entitats del Tercer Sector per fa-
cilitar la cobertura econòmica de fàrmacs a persones en situació de pobresa.

– Considera el Departament de Salut que el tancament i la reducció de la pre-
sencialitat a l’atenció primària pot haver provocat dificultats per detectar casos de 
pobresa farmacèutica?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació 
de la Generalitat amb el Banc Farmacèutic
314-01273/13
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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 pobresa farmacèutica és una realitat poc coneguda, però que afecta milions 

de persones en situació de vulnerabilitat. Es tracta de la dificultat per afrontar les 
despeses dels medicaments i/o productes sanitaris.

Abans de la pandèmia pel coronavirus, un 3% de la població d’Espanya tenia 
algun problema d’accés a tractaments subjectes a prescripció mèdica, segons el Ba-
ròmetre Sanitari del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). A Catalunya la 
pobresa farmacèutica afectava un 3,9% de la població.

La crisi econòmica derivada de la Covid-19 ha disparat encara més aquest tipus 
de pobresa, i prop de 400.000 catalans no han pogut assumir les despeses dels me-
dicaments (un 5% de la població). Això suposa que, actualment, hi ha un 30% més 
de persones que no pot afrontar el copagament per motius econòmics.

Aquestes persones es veuen afectades pel decret de copagament farmacèutic, 
aprovat pel govern del Partit Popular el 2012, en el marc de les mesures urgents per 
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. El model comporta que la 
ciutadania ha de fer una aportació econòmica pels medicaments comprats amb re-
cepta, concretament un copagament de l’import del seu cost.

Hi ha col·lectius que estan exempts del copagament i que, per tant, tenen la possi-
bilitat d’adquirir els productes farmacèutics gratuïtament. Tanmateix, aquesta mesura 
resulta insuficient per eliminar la pobresa farmacèutica. En conseqüència, les perso-
nes amb rendes baixes que no compleixen els criteris legals per l’exempció del copa-
gament de medicaments han d’acudir a entitats que els facilitin la cobertura.

El paper de les organitzacions no governamentals és fonamental per ajudar les 
persones més vulnerables a adquirir la medicació i els productes sanitaris que ne-
cessiten. En aquest sentit, Banc Farmacèutic (BF) dona un valor social al medica-
ment des del 2005. La seva missió és afavorir la inclusió social de les persones que 
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viuen en situació de vulnerabilitat a través de la millora de la seva salut. Per aquest 
motiu, el 2016 posa en marxa el projecte Fons Social de Medicaments (FSM) mit-
jançant el qual es cobreixen les despeses en medicaments de les persones que patei-
xen pobresa farmacèutica.

L’ONG treballa directament amb els treballadors socials dels Centres d’Atenció 
Primària (CAP) que, després d’estudiar la situació socioeconòmica del pacient, l’ac-
cepten com a benefactor del projecte. Així, el pacient pot acudir a una farmàcia de la 
xarxa col·laboradora per adquirir la medicació prescrita sense cost. Posteriorment, el 
FSM paga a la farmàcia les factures de medicació. Actualment col·laboren amb més 
de 700 farmàcies i més de 220 centres d’atenció primària hi estan adscrits.

Per altra banda Creu Roja desenvolupa programes de suport a persones que re-
quereixen ajudes per poder adquirir medicaments. Així doncs, proporciona ajuts en 
finançament de medicació i en tractaments crònics d’aquelles persones que no po-
den pagar les despeses farmacèutiques no assumides per la Seguretat Social.

L’entitat posa el focus sobre la situació de fragilitat social que viuen les persones 
que atenen els seus programes. Són els grups més vulnerables qui presenten més di-
ficultat per pagar les despeses de medicació.

Per la seva banda, la Regidora de Salut, Envelliment i Cures de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de les accions recollides en la 
Mesura de Govern d’Acció Conjunta de Reducció de les Desigualtats Socials en Salut, 
té dos convenis de col·laboració signats amb la Creu Roja i Banc Farmacèutic. L’Ajun-
tament destina un fons de 100.000 euros anuals a les entitats del Tercer Sector per fa-
cilitar la cobertura econòmica de fàrmacs a persones en situació de pobresa.

– Quina relació té la Generalitat té amb el Banc Farmacèutic?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
per a lluitar contra la pobresa farmacèutica
314-01274/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 pobresa farmacèutica és una realitat poc coneguda, però que afecta milions 

de persones en situació de vulnerabilitat. Es tracta de la dificultat per afrontar les 
despeses dels medicaments i/o productes sanitaris.

Abans de la pandèmia pel coronavirus, un 3% de la població d’Espanya tenia 
algun problema d’accés a tractaments subjectes a prescripció mèdica, segons el Ba-
ròmetre Sanitari del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). A Catalunya la 
pobresa farmacèutica afectava un 3,9% de la població.

La crisi econòmica derivada de la Covid-19 ha disparat encara més aquest tipus 
de pobresa, i prop de 400.000 catalans no han pogut assumir les despeses dels me-
dicaments (un 5% de la població). Això suposa que, actualment, hi ha un 30% més 
de persones que no pot afrontar el copagament per motius econòmics.

Aquestes persones es veuen afectades pel decret de copagament farmacèutic, 
aprovat pel govern del Partit Popular el 2012, en el marc de les mesures urgents per 
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garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. El model comporta que la 
ciutadania ha de fer una aportació econòmica pels medicaments comprats amb re-
cepta, concretament un copagament de l’import del seu cost.

Hi ha col·lectius que estan exempts del copagament i que, per tant, tenen la possi-
bilitat d’adquirir els productes farmacèutics gratuïtament. Tanmateix, aquesta mesura 
resulta insuficient per eliminar la pobresa farmacèutica. En conseqüència, les perso-
nes amb rendes baixes que no compleixen els criteris legals per l’exempció del copa-
gament de medicaments han d’acudir a entitats que els facilitin la cobertura.

El paper de les organitzacions no governamentals és fonamental per ajudar les 
persones més vulnerables a adquirir la medicació i els productes sanitaris que ne-
cessiten. En aquest sentit, Banc Farmacèutic (BF) dona un valor social al medica-
ment des del 2005. La seva missió és afavorir la inclusió social de les persones que 
viuen en situació de vulnerabilitat a través de la millora de la seva salut. Per aquest 
motiu, el 2016 posa en marxa el projecte Fons Social de Medicaments (FSM) mit-
jançant el qual es cobreixen les despeses en medicaments de les persones que patei-
xen pobresa farmacèutica.

L’ONG treballa directament amb els treballadors socials dels Centres d’Atenció 
Primària (CAP) que, després d’estudiar la situació socioeconòmica del pacient, l’ac-
cepten com a benefactor del projecte. Així, el pacient pot acudir a una farmàcia de la 
xarxa col·laboradora per adquirir la medicació prescrita sense cost. Posteriorment, el 
FSM paga a la farmàcia les factures de medicació. Actualment col·laboren amb més 
de 700 farmàcies i més de 220 centres d’atenció primària hi estan adscrits.

Per altra banda Creu Roja desenvolupa programes de suport a persones que re-
quereixen ajudes per poder adquirir medicaments. Així doncs, proporciona ajuts en 
finançament de medicació i en tractaments crònics d’aquelles persones que no po-
den pagar les despeses farmacèutiques no assumides per la Seguretat Social.

L’entitat posa el focus sobre la situació de fragilitat social que viuen les persones 
que atenen els seus programes. Són els grups més vulnerables qui presenten més di-
ficultat per pagar les despeses de medicació.

Per la seva banda, la Regidora de Salut, Envelliment i Cures de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de les accions recollides en la 
Mesura de Govern d’Acció Conjunta de Reducció de les Desigualtats Socials en Salut, 
té dos convenis de col·laboració signats amb la Creu Roja i Banc Farmacèutic. L’Ajun-
tament destina un fons de 100.000 euros anuals a les entitats del Tercer Sector per fa-
cilitar la cobertura econòmica de fàrmacs a persones en situació de pobresa.

– Quins programes té en marxa al Generalitat per lluitar contra la pobresa far-
macèutica?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics destinats anualment a lluitar contra la pobresa 
farmacèutica
314-01275/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 2776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La pobresa farmacèutica és una realitat poc coneguda, però que afecta milions 

de persones en situació de vulnerabilitat. Es tracta de la dificultat per afrontar les 
despeses dels medicaments i/o productes sanitaris.

Abans de la pandèmia pel coronavirus, un 3% de la població d’Espanya tenia 
algun problema d’accés a tractaments subjectes a prescripció mèdica, segons el Ba-
ròmetre Sanitari del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). A Catalunya la 
pobresa farmacèutica afectava un 3,9% de la població.

La crisi econòmica derivada de la Covid-19 ha disparat encara més aquest tipus 
de pobresa, i prop de 400.000 catalans no han pogut assumir les despeses dels me-
dicaments (un 5% de la població). Això suposa que, actualment, hi ha un 30% més 
de persones que no pot afrontar el copagament per motius econòmics.

Aquestes persones es veuen afectades pel decret de copagament farmacèutic, 
aprovat pel govern del Partit Popular el 2012, en el marc de les mesures urgents per 
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. El model comporta que la 
ciutadania ha de fer una aportació econòmica pels medicaments comprats amb re-
cepta, concretament un copagament de l’import del seu cost.

Hi ha col·lectius que estan exempts del copagament i que, per tant, tenen la possi-
bilitat d’adquirir els productes farmacèutics gratuïtament. Tanmateix, aquesta mesura 
resulta insuficient per eliminar la pobresa farmacèutica. En conseqüència, les perso-
nes amb rendes baixes que no compleixen els criteris legals per l’exempció del copa-
gament de medicaments han d’acudir a entitats que els facilitin la cobertura.

El paper de les organitzacions no governamentals és fonamental per ajudar les 
persones més vulnerables a adquirir la medicació i els productes sanitaris que ne-
cessiten. En aquest sentit, Banc Farmacèutic (BF) dona un valor social al medica-
ment des del 2005. La seva missió és afavorir la inclusió social de les persones que 
viuen en situació de vulnerabilitat a través de la millora de la seva salut. Per aquest 
motiu, el 2016 posa en marxa el projecte Fons Social de Medicaments (FSM) mit-
jançant el qual es cobreixen les despeses en medicaments de les persones que patei-
xen pobresa farmacèutica.

L’ONG treballa directament amb els treballadors socials dels Centres d’Atenció 
Primària (CAP) que, després d’estudiar la situació socioeconòmica del pacient, l’ac-
cepten com a benefactor del projecte. Així, el pacient pot acudir a una farmàcia de la 
xarxa col·laboradora per adquirir la medicació prescrita sense cost. Posteriorment, el 
FSM paga a la farmàcia les factures de medicació. Actualment col·laboren amb més 
de 700 farmàcies i més de 220 centres d’atenció primària hi estan adscrits.

Per altra banda Creu Roja desenvolupa programes de suport a persones que re-
quereixen ajudes per poder adquirir medicaments. Així doncs, proporciona ajuts en 
finançament de medicació i en tractaments crònics d’aquelles persones que no po-
den pagar les despeses farmacèutiques no assumides per la Seguretat Social.

L’entitat posa el focus sobre la situació de fragilitat social que viuen les persones 
que atenen els seus programes. Són els grups més vulnerables qui presenten més di-
ficultat per pagar les despeses de medicació.

Per la seva banda, la Regidora de Salut, Envelliment i Cures de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de les accions recollides en la 
Mesura de Govern d’Acció Conjunta de Reducció de les Desigualtats Socials en Salut, 
té dos convenis de col·laboració signats amb la Creu Roja i Banc Farmacèutic. L’Ajun-
tament destina un fons de 100.000 euros anuals a les entitats del Tercer Sector per fa-
cilitar la cobertura econòmica de fàrmacs a persones en situació de pobresa.

– Quins recursos econòmics destina anualment la Generalitat a lluitar contra la 
pobresa farmacèutica?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels 
treballadors de la Residència Nostra Senyora de Ribera, de la Pobla 
de Segur (Pallars Jussà)
314-01276/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 2777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Des del passat mes de gener, les treballadores del comitè d’empresa de la Resi-

dència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) denuncien in-
compliments de les condicions laborals, amb imposicions de modificacions horàries, 
que afecten caps de setmana i festius, llargues jornades i impossibilitat de concilia-
ció familiar. A això se suma una plantilla d’edat avançada a la qual, amb llargues 
jornades ininterrompudes, li suposa un sobreesforç físic insostenible i els riscos de 
malalties i lesions laborals. De fet, aquestes denúncies venen fent-se, al menys, des 
de l’any 2015, però s’han agreujat amb la precarització accentuada arrel de les me-
sures anti-COVID.

Tot plegat suposa un perjudici en la prestació de serveis assistencials de qualitat, 
fet al que se sumen les denúncies de manca de condicionament adequat de les ins-
tal·lacions, que no tenen banys adaptats a les circumstàncies físiques de les persones 
internes, un dèficit de grues per la mobilitat personal dels ancians i ancianes resi-
dents i un deficitari manteniment de les mateixes.

Aquests fets són impropis dels paràmetres exigibles en una residència municipal 
amb places concertades per part del Departament d’Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat.

– El Govern de la Generalitat té constància d’aquests fets?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
verificar la situació que exposen les denúncies presentades pels 
treballadors de la Residència Nostra Senyora de Ribera, de la Pobla 
de Segur (Pallars Jussà)
314-01277/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 2778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Des del passat mes de gener, les treballadores del comitè d’empresa de la Resi-

dència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) denuncien in-
compliments de les condicions laborals, amb imposicions de modificacions horàries, 
que afecten caps de setmana i festius, llargues jornades i impossibilitat de concilia-
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ció familiar. A això se suma una plantilla d’edat avançada a la qual, amb llargues 
jornades ininterrompudes, li suposa un sobreesforç físic insostenible i els riscos de 
malalties i lesions laborals. De fet, aquestes denúncies venen fent-se, al menys, des 
de l’any 2015, però s’han agreujat amb la precarització accentuada arrel de les me-
sures anti-COVID.

Tot plegat suposa un perjudici en la prestació de serveis assistencials de qualitat, 
fet al que se sumen les denúncies de manca de condicionament adequat de les ins-
tal·lacions, que no tenen banys adaptats a les circumstàncies físiques de les persones 
internes, un dèficit de grues per la mobilitat personal dels ancians i ancianes resi-
dents i un deficitari manteniment de les mateixes.

Aquests fets són impropis dels paràmetres exigibles en una residència municipal 
amb places concertades per part del Departament d’Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat.

– El Govern de la Generalitat té previst fer algun tipus de verificació i investiga-
ció d’aquestes denúncies respecte la Fundació Pública Municipal Residència Nostra 
Senyora de Ribera de la Pobla de Segur?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
millorar les polítiques de personal i de manteniment i renovació 
dels equips i els materials de la Residència Nostra Senyora de 
Ribera, de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
314-01278/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 2779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Des del passat mes de gener, les treballadores del comitè d’empresa de la Resi-

dència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) denuncien in-
compliments de les condicions laborals, amb imposicions de modificacions horàries, 
que afecten caps de setmana i festius, llargues jornades i impossibilitat de concilia-
ció familiar. A això se suma una plantilla d’edat avançada a la qual, amb llargues 
jornades ininterrompudes, li suposa un sobreesforç físic insostenible i els riscos de 
malalties i lesions laborals. De fet, aquestes denúncies venen fent-se, al menys, des 
de l’any 2015, però s’han agreujat amb la precarització accentuada arrel de les me-
sures anti-COVID.

Tot plegat suposa un perjudici en la prestació de serveis assistencials de qualitat, 
fet al que se sumen les denúncies de manca de condicionament adequat de les ins-
tal·lacions, que no tenen banys adaptats a les circumstàncies físiques de les persones 
internes, un dèficit de grues per la mobilitat personal dels ancians i ancianes resi-
dents i un deficitari manteniment de les mateixes.

Aquests fets són impropis dels paràmetres exigibles en una residència municipal 
amb places concertades per part del Departament d’Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat.

– El Govern de la Generalitat té, a través del Departament d’Afers Socials i Fa-
mília, alguna previsió per supervisar i, si s’escau, millorar, les polítiques de personal 
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i de manteniment i renovació dels equipaments i materials de la Residència Nostra 
Senyora de Ribera?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 4 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat 
i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments 
de Masses, amb relació a l’elaboració d’una llei de l’espai públic
314-01279/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 debat sobre la gestió de l’ordre públic s’acostuma a intensificar quan es donen 
episodis que requereixen una intervenció policial. La complexitat del tema, però, 
aconsella que el debat defugi la crispació i es sustenti sobre dades precises.

És per això que es vol conèixer quines actuacions concretes ha fet el Departa-
ment d’Interior en relació als aspectes derivats de la Resolució 476/X del Parlament 
de Catalunya per la qual s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió d’es-
tudi dels models de Seguretat i Ordre públic i Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions concretes ha fet el Govern per donat compliment al punt 4 de 

la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya relatiu a l’elaboració d’una llei cata-
lana de l’espai públic?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 4 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, amb relació a la protecció de la dignitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra
314-01280/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 debat sobre la gestió de l’ordre públic s’acostuma a intensificar quan es donen 
episodis que requereixen una intervenció policial. La complexitat del tema, però, 
aconsella que el debat defugi la crispació i es sustenti sobre dades precises.

És per això que es vol conèixer quines actuacions concretes ha fet el Departa-
ment d’Interior en relació als aspectes derivats de la Resolució 476/X del Parlament 
de Catalunya per la qual s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió d’es-
tudi dels models de Seguretat i Ordre públic i Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions concretes ha fet el Govern per donar compliment al punt 4 de 

la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya relatiu a la protecció de la dignitat i 
el bon nom del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 6 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, amb relació als mecanismes per a reforçar la comunicació 
entre els organitzadors de manifestacions i el Departament d’Interior
314-01281/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 debat sobre la gestió de l’ordre públic s’acostuma a intensificar quan es donen 
episodis que requereixen una intervenció policial. La complexitat del tema, però, 
aconsella que el debat defugi la crispació i es sustenti sobre dades precises.

És per això que es vol conèixer quines actuacions concretes ha fet el Departa-
ment d’Interior en relació als aspectes derivats de la Resolució 476/X del Parlament 
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de Catalunya per la qual s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió d’es-
tudi dels models de Seguretat i Ordre públic i Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions concretes ha fet el Govern per donar compliment al punt 6 de 

la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya relatiu al disseny de mecanismes 
per promoure i incrementar la comunicació dels organitzadors de manifestacions al 
Departament d’Interior?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a 
implicar els organitzadors en l’ordre i el desenvolupament adequat 
de les manifestacions
314-01282/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 debat sobre la gestió de l’ordre públic s’acostuma a intensificar quan es donen 
episodis que requereixen una intervenció policial. La complexitat del tema, però, 
aconsella que el debat defugi la crispació i es sustenti sobre dades precises.

És per això que es vol conèixer quines actuacions concretes ha fet el Departa-
ment d’Interior en relació als aspectes derivats de la Resolució 476/X del Parlament 
de Catalunya per la qual s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió d’es-
tudi dels models de Seguretat i Ordre públic i Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina estratègia s’ha dissenyat des del Govern per tal d’implicar els organitza-

dors en el bon ordre i adequat desenvolupament de les manifestacions?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 7 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat 
i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments 
de Masses, amb relació a l’obligació de comunicar al Departament 
d’Interior la convocatòria de manifestacions
314-01283/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 debat sobre la gestió de l’ordre públic s’acostuma a intensificar quan es donen 
episodis que requereixen una intervenció policial. La complexitat del tema, però, 
aconsella que el debat defugi la crispació i es sustenti sobre dades precises.

És per això que es vol conèixer quines actuacions concretes ha fet el Departa-
ment d’Interior en relació als aspectes derivats de la Resolució 476/X del Parlament 
de Catalunya per la qual s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió d’es-
tudi dels models de Seguretat i Ordre públic i Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions concretes ha fet el Govern per donar compliment al punt 7 de 

la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya relatiu a donar a conèixer l’obligació 
de comunicar al Departament d’Interior la convocatòria de manifestacions i con-
centracions?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 9 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat 
i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments 
de Masses, amb relació a les polítiques d’estabilitat dels agents 
de les unitats especialitzades en ordre públic
314-01284/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 debat sobre la gestió de l’ordre públic s’acostuma a intensificar quan es donen 
episodis que requereixen una intervenció policial. La complexitat del tema, però, 
aconsella que el debat defugi la crispació i es sustenti sobre dades precises.
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És per això que es vol conèixer quines actuacions concretes ha fet el Departa-
ment d’Interior en relació als aspectes derivats de la Resolució 476/X del Parlament 
de Catalunya per la qual s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió d’es-
tudi dels models de Seguretat i Ordre públic i Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions concretes ha fet el Govern per donar compliment al punt 9 de la 

Resolució 476/X del Parlament de Catalunya relatiu a l’aplicació de polítiques d’es-
tabilitat dels agents en les unitats especialitzades en ordre públic?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 14 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses, 
amb relació als protocols d’informació dels mitjans de comunicació
314-01285/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 debat sobre la gestió de l’ordre públic s’acostuma a intensificar quan es donen 
episodis que requereixen una intervenció policial. La complexitat del tema, però, 
aconsella que el debat defugi la crispació i es sustenti sobre dades precises.

És per això que es vol conèixer quines actuacions concretes ha fet el Departa-
ment d’Interior en relació als aspectes derivats de la Resolució 476/X del Parlament 
de Catalunya per la qual s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió d’es-
tudi dels models de Seguretat i Ordre públic i Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions concretes ha fet el Govern per donar compliment al punt 14 de 

la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya relatiu a la redacció d’un protocol 
d’actuació dels mitjans de comunicació que cobreixin informativament els desordres 
públics, en coordinació amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 16 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, amb relació a la redacció d’un protocol d’actuació conjunta 
dels cossos policials en matèria d’ordre públic
314-01286/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 debat sobre la gestió de l’ordre públic s’acostuma a intensificar quan es donen 
episodis que requereixen una intervenció policial. La complexitat del tema, però, 
aconsella que el debat defugi la crispació i es sustenti sobre dades precises.

És per això que es vol conèixer quines actuacions concretes ha fet el Departa-
ment d’Interior en relació als aspectes derivats de la Resolució 476/X del Parlament 
de Catalunya per la qual s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió d’es-
tudi dels models de Seguretat i Ordre públic i Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions concretes ha fet el Govern per donar compliment al punt 16 de 

la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya relatiu a la redacció, juntament amb 
els ens locals, d’un protocol d’actuació en què es defineixin clarament les funcions 
que ha de complir cada cos policial en les actuacions conjuntes en matèria d’ordre 
públic?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 17 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, amb relació a la cobertura legal dels ajuntaments perquè 
puguin redactar ordenances en matèria de seguretat i espai públic
314-01287/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 debat sobre la gestió de l’ordre públic s’acostuma a intensificar quan es donen 
episodis que requereixen una intervenció policial. La complexitat del tema, però, 
aconsella que el debat defugi la crispació i es sustenti sobre dades precises.
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És per això que es vol conèixer quines actuacions concretes ha fet el Departa-
ment d’Interior en relació als aspectes derivats de la Resolució 476/X del Parlament 
de Catalunya per la qual s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió d’es-
tudi dels models de Seguretat i Ordre públic i Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions concretes ha fet el Govern per donar compliment al punt 17 

derivat de la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya relatiu a donar cobertura 
legal als Ajuntaments per tal de redactar ordenances en matèria de seguretat i espai 
públic?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 29 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses, 
amb relació a la revisió dels uniformes i els elements de protecció 
personal dels agents de les unitats especialitzades en ordre públic
314-01288/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 debat sobre la gestió de l’ordre públic s’acostuma a intensificar quan es donen 
episodis que requereixen una intervenció policial. La complexitat del tema, però, 
aconsella que el debat defugi la crispació i es sustenti sobre dades precises.

És per això que es vol conèixer quines actuacions concretes ha fet el Departa-
ment d’Interior en relació als aspectes derivats de la Resolució 476/X del Parlament 
de Catalunya per la qual s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió d’es-
tudi dels models de Seguretat i Ordre públic i Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions concretes ha fet el Govern per donar compliment al punt 29 de 

la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya relatiu a la revisió dels uniformes 
i elements de protecció personal dels agents de les unitats especialitzades en ordre 
públic i millorar-los?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 37 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, amb relació a l’actualització de la formació dels agents 
especialitzats en ordre públic
314-01289/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 debat sobre la gestió de l’ordre públic s’acostuma a intensificar quan es donen 
episodis que requereixen una intervenció policial. La complexitat del tema, però, 
aconsella que el debat defugi la crispació i es sustenti sobre dades precises.

És per això que es vol conèixer quines actuacions concretes ha fet el Departa-
ment d’Interior en relació als aspectes derivats de la Resolució 476/X del Parlament 
de Catalunya per la qual s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió d’es-
tudi dels models de Seguretat i Ordre públic i Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions concretes ha fet el Govern per donar compliment al punt 37 de 

la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya relatiu a la revisió i actualització 
de la formació dels agents especialitzats en ordre públic?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 39 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses, 
amb relació als canvis en la formació dels agents especialitzats en 
ordre públic que es fa a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
314-01290/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 debat sobre la gestió de l’ordre públic s’acostuma a intensificar quan es donen 
episodis que requereixen una intervenció policial. La complexitat del tema, però, 
aconsella que el debat defugi la crispació i es sustenti sobre dades precises.

És per això que es vol conèixer quines actuacions concretes ha fet el Departa-
ment d’Interior en relació als aspectes derivats de la Resolució 476/X del Parlament 
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de Catalunya per la qual s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió d’es-
tudi dels models de Seguretat i Ordre públic i Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins canvis concrets ha implantat el Departament d’Interior en la formació 

dels agents especialitzats en ordre públic que es dispensa des de l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya, d’acord amb el que estableix el punt 39 de la Resolució 
476/X del Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 41 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat 
i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, amb relació a la presentació d’un informe de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya sobre les millores en la formació 
dels mossos d’esquadra especialitzats en ordre públic
314-01291/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 debat sobre la gestió de l’ordre públic s’acostuma a intensificar quan es donen 
episodis que requereixen una intervenció policial. La complexitat del tema, però, 
aconsella que el debat defugi la crispació i es sustenti sobre dades precises.

És per això que es vol conèixer quines actuacions concretes ha fet el Departa-
ment d’Interior en relació als aspectes derivats de la Resolució 476/X del Parlament 
de Catalunya per la qual s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió d’es-
tudi dels models de Seguretat i Ordre públic i Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Preveu el Govern presentar al Parlament un Informe de l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya sobre les reformes i millores introduïdes en la formació dels 
Mossos especialistes en ordre públic, tal i com estableix el punt 41 de la Resolució 
476/X del Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
perquè la banda ampla de fibra òptica arribi al Montsià
314-01292/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 té previst el Govern que arribi la banda ampla de fibra òptica a cada un 

dels municipis de la comarca del Montsià?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Pol Gibert Horcas, Joaquim Paladella Curto, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
perquè la banda ampla de fibra òptica arribi al Baix Ebre
314-01293/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 té previst el Govern que arribi la banda ampla de fibra òptica a cada un 

dels municipis de la comarca del Baix Ebre?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Pol Gibert Horcas, Joaquim Paladella Curto, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
perquè la banda ampla de fibra òptica arribi a la Ribera d’Ebre
314-01294/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
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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 té previst el Govern que arribi la banda ampla de fibra òptica a cada un 

dels municipis de la comarca de la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Pol Gibert Horcas, Joaquim Paladella Curto, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
perquè la banda ampla de fibra òptica arribi a la Terra Alta
314-01295/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 té previst el Govern que arribi la banda ampla de la fibra òptica a cada 

un dels municipis de la comarca de la Terra Alta?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Pol Gibert Horcas, Joaquim Paladella Curto, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
perquè el desplegament de la fibra òptica al Montsià, el Baix 
Ebre, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta arribi als polígons i les zones 
industrials
314-01296/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamen-

tari 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: 
– Quines actuacions ha realitzat el Govern per tal que el desplegament de la fi-

bra òptica que es fa als municipis de les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera 
d’Ebre i Terra Alta arribi també als polígons i a les zones industrials d’aquests?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Pol Gibert Horcas, Joaquim Paladella Curto, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte executiu 
de l’obra de construcció del centre d’educació infantil i primària 
de Ventalló (Alt Empordà)
314-01297/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 2849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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’Educació.
– Sobre la situació actual del Centre d’Educació Infantil i Primària que està pre-

vist construir al municipi de Ventalló. Està aprovat el projecte executiu de l’obra?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del 
contracte de l’obra de construcció del centre d’educació infantil 
i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01298/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 2850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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’Educació.
– Sobre la situació actual del Centre d’Educació Infantil i Primària que està pre-

vist construir al municipi de Ventalló. Està licitat el contracte de l’obra?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació 
del contracte de l’obra de construcció del centre d’educació infantil 
i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01299/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 2851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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’Educació.
– Sobre la situació actual del Centre d’Educació Infantil i Primària que està pre-

vist construir al municipi de Ventalló. Està adjudicat el contracte de l’obra?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no s’ha iniciat la construcció del centre d’educació infantil i primària 
de Ventalló (Alt Empordà)
314-01300/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 2852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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’Educació.
– Sobre la situació actual del Centre d’Educació Infantil i Primària que està pre-

vist construir al municipi de Ventalló. En cas d’haver estat adjudicat el contracte, 
com és que no s’ha iniciat la construcció?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa adjudicatària 
de l’obra de construcció del centre d’educació infantil i primària de 
Ventalló (Alt Empordà)
314-01301/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 2853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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’Educació.
– Sobre la situació actual del Centre d’Educació Infantil i Primària que està pre-

vist construir al municipi de Ventalló. En cas d’haver estat adjudicat, volem saber 
quina és l’empresa adjudicatària, si va renunciar a l’obra o si va ser indemnitzada.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis 
d’execució de l’obra de construcció del centre d’educació infantil 
i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01302/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 2854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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’Educació.
– Sobre la situació actual del Centre d’Educació Infantil i Primària que està pre-

vist construir al municipi de Ventalló. Quina previsió te el govern de començar les 
obres, quin cost tindran i quin és el termini d’execució previst?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’adequació 
de la pista coberta d’atletisme de Sabadell com a Hospital Temporal 
Vallès Salut el 2020
314-01303/13

FORMULACIÓ: GP VOX

Reg. 2873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 ha costado la conversión y adecuación de la pista cubierta de atletismo 

de Sabadell en el Hospital Temporal Vallés Salud en el año 2020?

Palacio del Parlamento, 19 de mayo 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 cost de l’adequació 
de l’Hospital Temporal Vallès Salut com a centre de vacunació massiva 
el 2021
314-01304/13

FORMULACIÓ: GP VOX

Reg. 2874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 ha costado la conversión y adecuación del Hospital Temporal Vallés 

Salud en centro de vacunación masiva en el año 2021?

Palacio del Parlamento, 19 de mayo 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, el tipus 
i el cost dels llits comprats per al Consorci Sanitari Parc Taulí i per a 
l’Hospital Temporal Vallès Salut del 2020 ençà
314-01305/13

FORMULACIÓ: GP VOX

Reg. 2875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 camas, especificando distintos tipos de cama, se han comprado en 

total para el Consorcio Sanitario Parc Taulí y para el Hospital Temporal Vallés Sa-
lud durante los años 2020 y 2021 y cuál ha sido el precio de cada uno de los tipos?

Palacio del Parlamento, 19 de mayo 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 i el tipus 
de llits traslladats del Consorci Sanitari Parc Taulí a l’Hospital 
Temporal Vallès Salut el 2020
314-01306/13

FORMULACIÓ: GP VOX

Reg. 2876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 camas, especificando tipos de cama, han sido trasladadas del Consor-

cio Sanitario Parc Taulí al Hospital Temporal Vallés Salud en año 2020?

Palacio del Parlamento, 19 de mayo 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 licitació de la compra 
de material sanitari del Consorci Sanitari Parc Taulí i de l’Hospital 
Temporal Vallès Salut del 2020 ençà
314-01307/13

FORMULACIÓ: GP VOX

Reg. 2877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
– ¿Hubo licitación para la adquisición de camas de cualquier tipo, colchones y 

material médico destinado al Consocio Sanitario Parc Taulí y al Hospital Temporal 
Vallés Salud en los años 2020 y 2021?

Palacio del Parlamento, 19 de mayo 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 criteri per a 
l’adjudicació de la compra de material sanitari per al Consorci 
Sanitari Parc Taulí i per a l’Hospital Temporal Vallès Salut el 2020
314-01308/13

FORMULACIÓ: GP VOX

Reg. 2878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
– ¿Qué criterio utilizó el Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña 

para la adjudicación de la compra de camas y material sanitario para el Consocio 
Sanitario Parc Taulí y al Hospital Temporal Vallés Salud en el año 2020?

Palacio del Parlamento, 19 de mayo 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 empreses que 
van subministrar llits al Consorci Sanitari Parc Taulí i a l’Hospital 
Temporal Vallès el 2020
314-01309/13

FORMULACIÓ: GP VOX

Reg. 2879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
– ¿Qué empresas abastecieron de camas, especificando empresa y tipo de cama, 

al Consorcio Sanitario Parc Taulí y al Hospital Temporal Vallés en el año 2020?

Palacio del Parlamento, 19 de mayo 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 magatzem on 
hi ha els llits i la resta del material sanitari sobrant de l’equipament 
de l’Hospital Temporal Vallès Salut
314-01310/13

FORMULACIÓ: GP VOX

Reg. 2880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 almacén están las camas, colchones y el resto del material médico so-

brante con el que fue equipado el Hospital Temporal Vallés Salud?

Palacio del Parlamento, 19 de mayo 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 de llits 
destruïts o rebutjats després del desmantellament de l’Hospital 
Temporal Vallès Salut
314-01311/13

FORMULACIÓ: GP VOX

Reg. 2881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 de las camas que estaban localizadas en el Hospital Temporal Vallés 

Salud han sido destruidas o desechadas tras desmontar dicho hospital?

Palacio del Parlamento, 19 de mayo 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 seves 
subvencions i transferències a la Fundació Plató i a Barnaclínic, 
del Grup Hospital Clínic, del 2019 ençà
314-01312/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
– ¿Qué subvenciones o transferencias ha realizado la Generalidad de Cataluña 

a la Fundación Platón y a Barnaclínic del grupo Hospital Clínic en los años 2019, 
2020 y 2021? (Detallando importe y concepto de cada una de ellas)

Palacio del Parlamento, 20 de mayo 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 ha avalat 
econòmicament la fusió entre la Fundació Plató i Barnaclínic, 
del Grup Hospital Clínic
314-01313/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 avalado económicamente la Generalidad de Cataluña la fusión/alianza en-

tre la Fundación Platón y Barnaclínic, del grupo Hospital Clínic?

Palacio del Parlamento, 20 de mayo 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 de la seva 
inversió en l’aliança entre Barnaclínic, del Grup Hospital Clínic, 
i l’Hospital Plató
314-01314/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 ha invertido la Generalidad de Cataluña en la alianza Barnaclínic (del 

Grupo Hospital Clínic) con el Hospital Platón?

Palacio del Parlamento, 20 de mayo 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 de treballadors 
amb contracte indefinit a l’Hospital Plató en data de l’1 de desembre 
de 2020 i del 30 d’abril de 2021
314-01315/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 trabajadores con contrato indefinido había en el Hospital Platón el 

día 1 de diciembre de 2020 y cuántos trabajadores hay en el Hospital Platón a día 
30 abril 2021?

Palacio del Parlamento, 20 de mayo 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 canvi en la política 
de retribució dels treballadors de l’Hospital Plató després de l’aliança 
amb Barnaclínic
314-01316/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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: 
– ¿Cómo ha cambiado la política de retribución de los trabajadores del Hospital 

Platón tras su alianza con Barnaclínic?

Palacio del Parlamento, 20 de mayo 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’inici dels treballs 
per a crear el segell de treball just i de qualitat per al sector 
de l’hostaleria i la restauració
314-01317/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 2958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

El turisme és un dels principals motors econòmics de Catalunya. És un sector 
amb una importància central a l’hora de construir un país just, equitatiu i amb pers-
pectives de futur.

Però la riquesa generada pel sector contrasta, en molts casos amb la precarietat 
de les condicions laborals que genera, marcada en molts casos per la externalització 
i la temporalitat dels seus treballadors i les seves treballadores.

La reforma laboral del Partit Popular va incorporar la prevalença dels convenis 
de les empreses per sobre dels convenis col·lectius del sector. Aquest canvi ha per-
mès que activitats consolidades en les empreses hoteleres, com les cambreres de pis, 
passin a ser subcontractades en situació de cessió il·legal amb la vulneració de drets 
fonamentals que aquest gran frau de llei comporta.

És necessari que les administracions es comprometin amb el foment del treball 
de qualitat i en evitar que la competència entre empreses del sector, o el seu afany de 
lucre, es construeixi sobre la vulneració de drets laborals reconeguts.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya a la sessió plenària del 22 de novem-
bre de 2018 va aprovar una moció per tal de millorar la situació de les treballadores 
i treballadors de l’hostaleria i la restauració.

Així mateix, després de tres anys no s’ha avançat en donar compliment a aquests 
acords, ni, especialment, en la implantació del segell de treball just i de qualitat del 
sector de l’hostaleria i la restauració, ni el compromís de la incorporació d’aquest 
segell en les clàusules socials de contractació de la Generalitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern ha iniciat el treball amb actors socials pertinents i sindicals més re-

presentatius per via del Consell de Relacions Laborals per crear el segell de treball 
just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració?

Palau del Parlament, 20 de maig de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
segells de treball just i de qualitat atorgats al sector de l’hostaleria 
i la restauració
314-01318/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 2959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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El turisme és un dels principals motors econòmics de Catalunya. És un sector 
amb una importància central a l’hora de construir un país just, equitatiu i amb pers-
pectives de futur.

Però la riquesa generada pel sector contrasta, en molts casos amb la precarietat 
de les condicions laborals que genera, marcada en molts casos per la externalització 
i la temporalitat dels seus treballadors i les seves treballadores.

La reforma laboral del Partit Popular va incorporar la prevalença dels convenis 
de les empreses per sobre dels convenis col·lectius del sector. Aquest canvi ha per-
mès que activitats consolidades en les empreses hoteleres, com les cambreres de pis, 
passin a ser subcontractades en situació de cessió il·legal amb la vulneració de drets 
fonamentals que aquest gran frau de llei comporta.

És necessari que les administracions es comprometin amb el foment del treball 
de qualitat i en evitar que la competència entre empreses del sector, o el seu afany de 
lucre, es construeixi sobre la vulneració de drets laborals reconeguts.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya a la sessió plenària del 22 de novem-
bre de 2018 va aprovar una moció per tal de millorar la situació de les treballadores 
i treballadors de l’hostaleria i la restauració.

Així mateix, després de tres anys no s’ha avançat en donar compliment a aquests 
acords, ni, especialment, en la implantació del segell de treball just i de qualitat del 
sector de l’hostaleria i la restauració, ni el compromís de la incorporació d’aquest 
segell en les clàusules socials de contractació de la Generalitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants segells de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la res-

tauració ha atorgat el Govern?

Palau del Parlament, 20 de maig de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha tornat 
a reunir amb els col·lectius afectats per l’adopció del segell de treball 
just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració
314-01319/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 2960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

El turisme és un dels principals motors econòmics de Catalunya. És un sector 
amb una importància central a l’hora de construir un país just, equitatiu i amb pers-
pectives de futur.

Però la riquesa generada pel sector contrasta, en molts casos amb la precarietat 
de les condicions laborals que genera, marcada en molts casos per la externalització 
i la temporalitat dels seus treballadors i les seves treballadores.

La reforma laboral del Partit Popular va incorporar la prevalença dels convenis 
de les empreses per sobre dels convenis col·lectius del sector. Aquest canvi ha per-
mès que activitats consolidades en les empreses hoteleres, com les cambreres de pis, 
passin a ser subcontractades en situació de cessió il·legal amb la vulneració de drets 
fonamentals que aquest gran frau de llei comporta.
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És necessari que les administracions es comprometin amb el foment del treball 
de qualitat i en evitar que la competència entre empreses del sector, o el seu afany de 
lucre, es construeixi sobre la vulneració de drets laborals reconeguts.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya a la sessió plenària del 22 de novem-
bre de 2018 va aprovar una moció per tal de millorar la situació de les treballadores 
i treballadors de l’hostaleria i la restauració.

Així mateix, després de tres anys no s’ha avançat en donar compliment a aquests 
acords, ni, especialment, en la implantació del segell de treball just i de qualitat del 
sector de l’hostaleria i la restauració, ni el compromís de la incorporació d’aquest 
segell en les clàusules socials de contractació de la Generalitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern s’ha tornat a reunir amb els col·lectius afectats per l’adopció d’aquest 

segell?

Palau del Parlament, 20 de maig de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions 
de treball en el sector de l’hostaleria i el turisme per a comprovar el 
compliment de la Llei de l’Estat 31/1995, de prevenció de riscos laborals
314-01320/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 2961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

El turisme és un dels principals motors econòmics de Catalunya. És un sector 
amb una importància central a l’hora de construir un país just, equitatiu i amb pers-
pectives de futur.

Però la riquesa generada pel sector contrasta, en molts casos amb la precarietat 
de les condicions laborals que genera, marcada en molts casos per la externalització 
i la temporalitat dels seus treballadors i les seves treballadores.

La reforma laboral del Partit Popular va incorporar la prevalença dels convenis 
de les empreses per sobre dels convenis col·lectius del sector. Aquest canvi ha per-
mès que activitats consolidades en les empreses hoteleres, com les cambreres de pis, 
passin a ser subcontractades en situació de cessió il·legal amb la vulneració de drets 
fonamentals que aquest gran frau de llei comporta.

És necessari que les administracions es comprometin amb el foment del treball 
de qualitat i en evitar que la competència entre empreses del sector, o el seu afany 
de lucre, es construeixi sobre la vulneració de drets laborals reconeguts.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya a la sessió plenària del 22 de novem-
bre de 2018 va aprovar una moció per tal de millorar la situació de les treballadores 
i treballadors de l’hostaleria i la restauració.

Així mateix, després de tres anys no s’ha avançat en donar compliment a aquests 
acords, ni, especialment, en la implantació del segell de treball just i de qualitat del 
sector de l’hostaleria i la restauració, ni el compromís de la incorporació d’aquest 
segell en les clàusules socials de contractació de la Generalitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quantes inspeccions de treball a dut a terme el Govern en el sector de l’hosta-
leria i turisme per saber si es compleix la llei de prevenció de riscos i salut laboral?

Palau del Parlament, 20 de maig de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients oberts a establiments de l’hostaleria i la restauració 
per incompliment de la Llei de l’Estat 31/1995, de prevenció de riscos 
laborals
314-01321/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 2962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

El turisme és un dels principals motors econòmics de Catalunya. És un sector 
amb una importància central a l’hora de construir un país just, equitatiu i amb pers-
pectives de futur.

Però la riquesa generada pel sector contrasta, en molts casos amb la precarietat 
de les condicions laborals que genera, marcada en molts casos per la externalització 
i la temporalitat dels seus treballadors i les seves treballadores.

La reforma laboral del Partit Popular va incorporar la prevalença dels convenis 
de les empreses per sobre dels convenis col·lectius del sector. Aquest canvi ha per-
mès que activitats consolidades en les empreses hoteleres, com les cambreres de pis, 
passin a ser subcontractades en situació de cessió il·legal amb la vulneració de drets 
fonamentals que aquest gran frau de llei comporta.

És necessari que les administracions es comprometin amb el foment del treball 
de qualitat i en evitar que la competència entre empreses del sector, o el seu afany 
de lucre, es construeixi sobre la vulneració de drets laborals reconeguts.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya a la sessió plenària del 22 de novem-
bre de 2018 va aprovar una moció per tal de millorar la situació de les treballadores 
i treballadors de l’hostaleria i la restauració.

Així mateix, després de tres anys no s’ha avançat en donar compliment a aquests 
acords, ni, especialment, en la implantació del segell de treball just i de qualitat del 
sector de l’hostaleria i la restauració, ni el compromís de la incorporació d’aquest 
segell en les clàusules socials de contractació de la Generalitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants expedients ha obert el govern a establiments per incompliment de la 

llei de prevenció de riscos i salut laboral?

Palau del Parlament, 20 de maig de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la retribució en 
el sector de l’hostaleria i el turisme és igual entre homes i dones
314-01322/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 2963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

El turisme és un dels principals motors econòmics de Catalunya. És un sector 
amb una importància central a l’hora de construir un país just, equitatiu i amb pers-
pectives de futur.

Però la riquesa generada pel sector contrasta, en molts casos amb la precarietat 
de les condicions laborals que genera, marcada en molts casos per la externalització 
i la temporalitat dels seus treballadors i les seves treballadores.

La reforma laboral del Partit Popular va incorporar la prevalença dels convenis 
de les empreses per sobre dels convenis col·lectius del sector. Aquest canvi ha per-
mès que activitats consolidades en les empreses hoteleres, com les cambreres de pis, 
passin a ser subcontractades en situació de cessió il·legal amb la vulneració de drets 
fonamentals que aquest gran frau de llei comporta.

És necessari que les administracions es comprometin amb el foment del treball 
de qualitat i en evitar que la competència entre empreses del sector, o el seu afany de 
lucre, es construeixi sobre la vulneració de drets laborals reconeguts.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya a la sessió plenària del 22 de novem-
bre de 2018 va aprovar una moció per tal de millorar la situació de les treballadores 
i treballadors de l’hostaleria i la restauració.

Així mateix, després de tres anys no s’ha avançat en donar compliment a aquests 
acords, ni, especialment, en la implantació del segell de treball just i de qualitat del 
sector de l’hostaleria i la restauració, ni el compromís de la incorporació d’aquest 
segell en les clàusules socials de contractació de la Generalitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pot assegurar el govern després de les inspeccions realitzades que la retribució 

igual entre homes i dones per treball igual?

Palau del Parlament, 20 de maig de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP



BOPC 47
1 de juny de 2021

3.27.10. Preguntes orals en comissió 113 

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes per a evitar que els 
professionals de la Corporació amenacin o denigrin partits polítics 
no separatistes o instin a la violència contra aquests partits
322-00002/13

ANUNCI: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 1653 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan al presidente del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mi-
tjans Audiovisuals la siguiente pregunta, para que les sea respuesta oralmente ante 
la Comisión.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué piensa hacer la dirección de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals para evitar que sus profesionales, aprovechando su influencia social, amena-
cen, insten a la violencia o denigren a partido políticos no separatistas?

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures que s’han d’adoptar perquè els 
mitjans de la Corporació compleixin els principis de neutralitat 
política, objectivitat informativa i pluralisme polític
322-00003/13

ANUNCI: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2836 i 3369 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan al presidente del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mi-
tjans Audiovisuals la siguiente pregunta, para que les sea respuesta oralmente ante 
la Comisión.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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– Según el informe número 31/2021 del Consell Audiovisual de Catalunya con 
fecha 5 de marzo de 2021, los medios de comunicación dependientes de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals NO cumplen los principios de neutralidad 
política, objetividad informativa y pluralismo político. ¿Qué medidas piensa im-
plantar para cumplir el principio de neutralidad política, objetividad informativa y 
pluralismo político?

Palacio del Parlamento, 18 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’obtenció de fons europeus Pròxima Generació 
per al desenvolupament d’un hub audiovisual
322-00004/13

ANUNCI: GP ERC

Reg. 3258 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu, Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parla-

mentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del 
Reglament del Parlament, presenten a la presidenta en funcions del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’obtenció de fons europeus NextGeneration per al desenvolupament 

d’un hub audiovisual.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Raquel Sans Guerra, diputada, GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les estratègies per a les plataformes de distribució 
i la llengua catalana com a vehicle vertebrador de l’espai català de 
comunicació
322-00005/13

ANUNCI: GP ERC

Reg. 3259 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu, Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parla-

mentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del 
Reglament del Parlament, presenten a la presidenta en funcions del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre les estratègies vers les plataformes de distribució i la llengua catalana 
com a vehicle vertebrador de l’espai català de comunicació.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Raquel Sans Guerra, diputada, GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el desplegament de la Llei 7/2019, de modificació 
de la Llei 2/2000, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i de la 
Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
322-00006/13

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3300 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el desplegament de la Llei 7/2019, del 14 de novembre, de modificació de 

la Llei 2/2000, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre la compra de la sèrie documental El judici, emesa a TV3
322-00007/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3303 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la compra de la sèrie documental El Judici emès a TV3.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’emissió a TV3 de la sèrie documental El judici
322-00008/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3304 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’emissió de la sèrie documental El Judici a TV3.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’emissió de continguts específics relatius a 
l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol
322-00009/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3305 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’emissió de continguts específics sobre l’expresident Jordi Pujol als ca-

nals de la Corporació.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’Informe específic de pluralisme a la televisió 
i a la ràdio durant la campanya de les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2021, del 29 de gener al 12 de febrer
322-00010/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3306 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el darrer Informe específic de pluralisme a la televisió i a la ràdio durant 

la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya del Consell de l’Audiovisu-
al de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el tancament pressupostari de la Corporació
322-00011/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 3342 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tancament pressupostari de la CCMA.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Mònica Sales de la Cruz, diputada GP JxCat
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el Pla d’igualtat de la Corporació
322-00012/13

ANUNCI: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3351 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

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 estableix l’article 196.2 i 3 
del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Diverses treballadores ens han traslladat la seva preocupació per la manca 

d’implementació del Pla d’Igualtat de la CCMA. Quines de les accions del pla d’i-
gualtat s’han començat a implementar i quines no i quin calendari d’implementació 
hi ha previst en aquestes darreres?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les tasques per a garantir la reciprocitat plena de 
tots els mitjans de comunicació en llengua catalana arreu dels Països 
Catalans
322-00013/13

ANUNCI: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3352 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

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 estableix l’article 196.2 i 3 
del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines tasques s’han emprès des de la Corporació Catalana de Mitjans audio-

visuals per tal de garantir la reciprocitat plena de tots els mitjans de comunicació 
en llengua catalana al conjunt del territori, Catalunya, el País Valencià i les Illes 
Balears i Pitiüses?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les darreres dades d’audiència 
dels canals de difusió i l’estratègia prevista per a Catalunya Ràdio
323-00001/13

ANUNCI: GP ERC

Reg. 3260 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu, Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parla-

mentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del 
Reglament del Parlament, presenten a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Com valoren les darreres dades d’audiència dels diferents canals de difusió i 

quina estratègia tenen prevista per a Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Raquel Sans Guerra, diputada, GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la reciprocitat dels mitjans audiovisuals en català 
als territoris de parla catalana
323-00002/13

ANUNCI: GP ERC

Reg. 3261 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu, Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Par-

lamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 
del Reglament del Parlament, presenten a Vicent Sanchis, director de Televisió de 
Catalunya la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la reciprocitat dels mitjans audiovisuals en català als territoris de parla 

catalana.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Raquel Sans Guerra, diputada, GP ERC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació infantil i juvenil
323-00003/13

ANUNCI: GP ERC

Reg. 3262 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu, Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Par-

lamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 
del Reglament del Parlament, presenten a Vicent Sanchis, director de Televisió de 
Catalunya la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la programació infantil i juvenil.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Raquel Sans Guerra, diputada, GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment dels principis de neutralitat 
política, objectivitat informativa i garantia del pluralisme polític pels 
programes de TV3
323-00004/13

ANUNCI: ANNA GRAU ARIAS, DEL GP CS

Reg. 3293 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de Televisió de Catalunya la siguiente pregunta, para que le 
sea respondida oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Sobre el reiterado e intencionado (no) cumplimiento de los principios de neu-

tralidad política, objetividad informativa y garantía del pluralismo político en la 
programación de TV3.

Palacio del Parlamento, 25 de mayo de 2021
Anna Grau Arias, diputada GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de gestió econòmica i patrimonial de TV3
323-00005/13

ANUNCI: ANNA GRAU ARIAS, DEL GP CS

Reg. 3294 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 
el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris de gestió econòmica i patrimonial de TV3 sota la seva res-

ponsabilitat.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Anna Grau Arias, diputada GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el contingut del documental «Pujol: els secrets 
d’Andorra»
323-00006/13

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3301 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de TVC la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el contingut del documental «Pujol: els secrets d’Andorra»?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura territorial dels serveis informatius
323-00007/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3307 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la cobertura territorial dels serveis informatius de TV3.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el programa d’ajuts per a projectes audiovisuals 
amb el Departament de Cultura
323-00008/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 3343 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el programa d’ajuts per a projectes audiovisuals, amb el Departament 

de Cultura.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Mònica Sales de la Cruz, diputada GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del llibre d’estil
323-00009/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 3344 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
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presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el compliment del llibre d’estil sobre usos lingüístics.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Mònica Sales de la Cruz, diputada GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del llibre d’estil
323-00010/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 3345 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el compliment del llibre d’estil sobre usos lingüístics.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Mònica Sales de la Cruz, diputada GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències
323-00011/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 3346 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les audiències de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Mònica Sales de la Cruz, diputada GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la desinformació en els serveis informatius de TV3
323-00012/13

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL G MIXT

Reg. 3347 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix 

l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis Llàcer, 
director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la desinformació als serveis informatius de TV3.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Lorena Roldán Suárez, diputada G Mixt

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les opinions dels entrevistats i els tertulians en la 
programació de TV3
323-00013/13

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL G MIXT

Reg. 3348 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix 

l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis Llàcer, 
director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les opinions d’entrevistats i tertulians a la programació de TV3.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Lorena Roldán Suárez, diputada G Mixt
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3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les accions previstes per la direcció de Catalunya Ràdio amb 
relació a l’incompliment del llibre d’estil de la Corporació per part 
del presentador del programa La nit dels ignorants 3.0 el 12 de maig 
de 2021
325-00027/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Al programa La nit dels ignorants 3.0, presentat per Xavier Solà a Catalunya Rà-
dio del passat 12 de maig, arran de la trucada d’una oient sobre la situació política 
actual i la possible formació de Govern, es va escoltar la següent conversa entre el 
presentador i la oient referint-se a las persones que no són partidàries de la inde-
pendència.

–«Estan esperant, aquells d’allà, per acabar de fotre’ns la grapa a sobre»
–«Els hi estem posant en safata»
Considerant que la conversa compromet la imparcialitat dels mitjans de comuni-

cació recollida a l’apartat 2.1.1.2.5 del llibre d’estil de la CCMA.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previstes prendre la direcció de Catalunya Ràdio envers 

aquest incompliment del llibre d’estil?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2021
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les accions previstes amb relació a l’incompliment del llibre 
d’estil de la Corporació per part del presentador del programa La nit 
dels ignorants 3.0 el 12 de maig de 2021
325-00028/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Al programa La nit dels ignorants 3.0, presentat per Xavier Solà a Catalunya Rà-
dio del passat 12 de maig, arran de la trucada d’una oient sobre la situació política 
actual i la possible formació de Govern, es va escoltar la següent conversa entre el 
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presentador i la oient referint-se a las persones que no són partidàries de la inde-
pendència.

–«Estan esperant, aquells d’allà, per acabar de fotre’ns la grapa a sobre»
–«Els hi estem posant en safata»
Considerant que la conversa compromet la imparcialitat dels mitjans de comuni-

cació recollida a l’apartat 2.1.1.2.5 del llibre d’estil de la CCMA.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previstes prendre el Consell de Govern de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2021
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre si les direccions del programa La nit dels ignorants 3.0 i de 
Catalunya Ràdio comparteixen les manifestacions del presentador 
en l’emissió del 12 de maig de 2021
325-00029/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Al programa La nit dels ignorants 3.0, presentat per Xavier Solà a Catalunya Rà-
dio del passat 12 de maig, arran de la trucada d’una oient sobre la situació política 
actual i la possible formació de Govern, es va escoltar la següent conversa entre el 
presentador i la oient referint-se a las persones que no són partidàries de la inde-
pendència.

–«Estan esperant, aquells d’allà, per acabar de fotre’ns la grapa a sobre»
–«Els hi estem posant en safata»
Considerant que la conversa compromet la imparcialitat dels mitjans de comuni-

cació recollida a l’apartat 2.1.1.2.5 del llibre d’estil de la CCMA.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Comparteix la direcció del programa i del mitjà les manifestacions fetes pel 

presentador de La nit dels ignorants 3.0?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2021
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units



BOPC 47
1 de juny de 2021

3.27.15. Preguntes per escrit 127 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per la direcció de Catalunya Ràdio per 
a evitar que els professionals facin manifestacions que comprometin 
la imparcialitat del servei públic
325-00030/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Al programa La nit dels ignorants 3.0, presentat per Xavier Solà a Catalunya Rà-
dio del passat 12 de maig, arran de la trucada d’una oient sobre la situació política 
actual i la possible formació de Govern, es va escoltar la següent conversa entre el 
presentador i la oient referint-se a las persones que no són partidàries de la inde-
pendència.

–«Estan esperant, aquells d’allà, per acabar de fotre’ns la grapa a sobre»
–«Els hi estem posant en safata»
Considerant que la conversa compromet la imparcialitat dels mitjans de comuni-

cació recollida a l’apartat 2.1.1.2.5 del llibre d’estil de la CCMA.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions ha portat o portarà a terme la direcció de Catalunya Ràdio 

per tal d’evitar que aquest o altres professionals del mitjà facin manifestacions per 
antena que comprometin la imparcialitat del servei públic?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2021
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.25. Preguntes al Govern
	1.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha tingut amb el comitè d’empresa de Bosch els darrers set mesos
	314-00307/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha tingut amb el comitè d’empresa de Nissan els darrers set mesos
	314-00308/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha tingut amb la direcció de l’empresa Nissan els darrers set mesos
	314-00309/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha tingut amb la direcció de l’empresa Bosch els darrers set mesos
	314-00310/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que dutes a terme davant la situació de vulnerabilitat en què es troben els treballadors de l’empresa Nissan
	314-00311/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme davant la situació de vulnerabilitat en què es troben els treballadors de l’empresa Bosch
	314-00312/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que preveu dur a terme davant la situació de vulnerabilitat en què es troben els treballadors de l’empresa Nissan
	314-00313/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que preveu dur a terme davant la situació de vulnerabilitat en què es troben els treballadors de l’empresa Bosch
	314-00314/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles plans de reconversió de les plantes de l’empresa Nissan
	314-00315/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que ha dut a terme per a assolir la reconversió de les plantes de l’empresa Nissan
	314-00316/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que durà a terme per a assolir la reconversió de les plantes de l’empresa Nissan
	314-00317/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions que preveu per als treballadors de Nissan si no s’assoleix amb èxit la reconversió de les plantes d’aquesta empresa
	314-00318/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha fet amb els agents socials i econòmics per acordar els projectes que s’han de presentar al fons europeu Pròxima Generació
	314-00342/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha fet amb el Govern espanyol per treballar els projectes que s’han de presentar als fons europeus
	314-00343/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha fet amb el món municipal amb relació als fons europeus
	314-00344/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions dels municipis amb relació als fons europeus
	314-00345/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a conèixer les propostes que els ajuntaments fan per mitjà del Govern d’Espanya amb relació als fons europeus
	314-00346/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació de gènere als jutjats
	314-00383/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat d’un joc de maquillatge de la marca Krash Kosmetics
	314-00386/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va preocupar de retirar del mercat un joc de maquillatge de la marca Krash Kosmetics
	314-00387/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pensa obligar per normativa que determinats productes només es puguin vendre en locals per a adults
	314-00388/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones transgènere que han sol·licitat el trasllat a presons de dones i d’homes
	314-00389/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones transgènere a les presons de dones
	314-00390/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els delictes pels quals estan condemnades les persones transgènere que són a les presons de dones
	314-00391/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a traslladar de presó les persones transgènere
	314-00392/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per a les internes del trasllat de persones transgènere a presons de dones
	314-00393/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de liquidacions dels impostos de societats i de la renda de les persones físiques presentades a l’Agència Tributària de Catalunya el 2020
	314-00483/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de liquidacions trimestrals de l’impost sobre el valor afegit presentades a l’Agència Tributària de Catalunya el 2020
	314-00484/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris amb què s’ha atorgat un préstec participatiu als gimnasos DiR amb la línia d’ajuts per a la reactivació industrial post-Covid-19
	314-00593/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la concessió dels préstecs de la línia de reactivació industrial post-Covid-19
	314-00610/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost total de la línia d’ajuts per a la reactivació industrial post-Covid-19
	314-00611/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds fetes per a la línia d’ajuts per a la reactivació industrial post-Covid-19
	314-00612/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que es prendran si els préstecs per a la línia d’ajuts per a la reactivació industrial post-Covid-19 no es poden tornar
	314-00613/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de d’ajuts atorgats relatius a la línia per a la reactivació industrial post-Covid-19
	314-00614/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el significat que atorga al terme «empresa industrial amb un potencial tecnològic i comercial»
	314-00615/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el significat que atorga al terme «empresa industrial»
	314-00616/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències de l’empresa Avançsa per a aprovar préstecs
	314-00669/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del préstec a DIR
	314-00670/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en edificis i construccions finançades amb la partida «AG-03079/001» dels pressupostos de la Generalitat per al 2020
	314-00739/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’execució pressupostària de la partida «AG-03079/001» dels pressupostos de la Generalitat per al 2020
	314-00740/13
	Resposta del Govern


	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els imports facturats per publicitat pels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durant el període 2017-2020
	316-00005/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el percentatge del pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per ingressos publicitaris durant el període 2017-2020
	316-00006/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost per habitant de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durant el període 2017-2020
	316-00007/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import pagat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics durant el període 20
	316-00008/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import pagat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la Unió Europea de Radiodifusió durant el període 2017-2020
	316-00009/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import pagat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la Cooperativa Internacional de Recerca i d’Acció en Matèria de Comunicació du
	316-00010/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pressupost del Defensor de l’Audiència el 2020 i el 2021
	316-00011/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la plantilla del Defensor de l’Audiència
	316-00012/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el sou de la Defensora de l’Audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	316-00013/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les retribucions dels membres del Consell de Govern, del Consell Assessor de Continguts i de Programació i del Comitè de Direcció de la Corporació
	316-00014/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les retribucions del director, el director adjunt i el cap d’informatius de Catalunya Ràdio, i del director, el director adjunt i cap de contingut
	316-00015/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’audiència radiofònica dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durant el període 2017-2020
	316-00020/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’audiència televisiva dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durant el període 2017-2020
	316-00021/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la inversió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a la producció de documentals durant el període 2017-2020
	316-00022/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Preguntes al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments que ha fet la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a diverses entitats del 2017 ençà
	316-00035/13 a 316-00138/13
	Resposta conjunta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments de la Corporació al diari La Vanguardia
	316-00147/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments de la Corporació a La Vanguardia Dossier
	316-00148/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments de la Corporació al diari El Mundo Deportivo
	316-00149/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments de la Corporació a la revista Magazine
	316-00150/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments de la Corporació a la cadena de ràdio RAC 1
	316-00151/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments de la Corporació a la cadena de ràdio RAC 105
	316-00152/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments de la Corporació al canal de televisió 8TV
	316-00153/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions, les transferències i els pagaments de la Corporació al canal de televisió Bom Cine
	316-00154/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la plantilla de TV3
	326-00001/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre per escrit sobre la plantilla de Catalunya Ràdio
	326-00002/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre les empreses que van produir continguts per a TV3 durant el període 2018-2020
	326-00004/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps que el programa Els matins de TV3 ha dedicat a cada partit polític durant la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
	326-00009/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps que el programa Els matins de TV3 ha dedicat a cada candidat dels partits polítics durant la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
	326-00010/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps que el programa Planta baixa ha dedicat a cada partit polític durant la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
	326-00011/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps que el programa Planta baixa ha dedicat a cada candidat dels partits polítics durant la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
	326-00012/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps que el programa Tot es mou ha dedicat a cada partit polític durant la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
	326-00013/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps que el programa Tot es mou ha dedicat a cada candidat dels partits polítics durant la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
	326-00014/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps que el programa Més 3/24 ha dedicat a cada partit polític durant la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
	326-00015/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el temps que el programa Més 3/24 ha dedicat a cada candidat dels partits polítics durant la campanya per a les eleccions del 14 de febrer de 2021
	326-00016/13
	Resposta del president del Consell de Govern



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25. Preguntes al Govern
	2.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció del nou centre d’educació infantil i primària a Ventalló (Alt Empordà)
	314-01177/13
	Retirada



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cotxes oficials de la Generalitat
	314-01245/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb un altre diputat del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de xofers de cotxes oficials de la Generalitat
	314-01246/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb un altre diputat del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial en data del 31 de març de 2021
	314-01247/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb un altre diputat del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de la renda garantida de ciutadania
	314-01248/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de la renda garantida de ciutadania atorgades
	314-01249/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la renda garantida de ciutadania amb fills a càrrec
	314-01250/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania
	314-01251/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la renda garantida de ciutadania amb nacionalitat espanyola
	314-01252/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), ha perdut el servei de ginecologia
	314-01253/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació del servei de ginecologia del CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
	314-01254/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de tancar el servei de pediatria del CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
	314-01255/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al retorn de les visites mèdiques presencials al CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
	314-01256/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del nombre de professionals sanitaris del CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), al creixement de la població del barri
	314-01257/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sobresaturació del servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
	314-01258/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat del servei d’urgències de l’Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), amb relació a la població
	314-01259/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de millorar el servei d’urgències de l’Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
	314-01260/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Salut s’ha reunit amb l’Associació de Veïns de Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-01261/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Salut s’ha reunit amb la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-01262/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a mantenir tancat dos dies la setmana el consultori mèdic del barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-01263/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el consultori mèdic del barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental), no ha recuperat els horaris i els serveis d’abans del tancament
	314-01264/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental), no disposa de metge
	314-01265/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual sols els pacients amb malalties cròniques es poden adreçar al consultori mèdic del barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-01266/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a una visita amb el metge de família per als veïns del barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-01267/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplaçament que els veïns del barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental), han de fer fins al de Torre-romeu per a rebre atenció mèdica
	314-01268/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que el barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental), no mereix el mateix servei d’atenció primària que d’altres
	314-01269/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recuperar el servei d’atenció mèdica al consultori del barri del Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-01270/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que pateixen pobresa farmacèutica
	314-01271/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dificultat per a detectar casos de pobresa farmacèutica arran del tancament i la reducció dels serveis d’atenció primària
	314-01272/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de la Generalitat amb el Banc Farmacèutic
	314-01273/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes per a lluitar contra la pobresa farmacèutica
	314-01274/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics destinats anualment a lluitar contra la pobresa farmacèutica
	314-01275/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels treballadors de la Residència Nostra Senyora de Ribera, de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
	314-01276/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de verificar la situació que exposen les denúncies presentades pels treballadors de la Residència Nostra Senyora de Ribera, de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
	314-01277/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de millorar les polítiques de personal i de manteniment i renovació dels equips i els materials de la Residència Nostra Senyora de Ribera, de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
	314-01278/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 4 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeven
	314-01279/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 4 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeven
	314-01280/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 6 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeven
	314-01281/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a implicar els organitzadors en l’ordre i el desenvolupament adequat de les manifestacions
	314-01282/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 7 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeven
	314-01283/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 9 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeven
	314-01284/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 14 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeve
	314-01285/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 16 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeve
	314-01286/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 17 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeve
	314-01287/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 29 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeve
	314-01288/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 37 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeve
	314-01289/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 39 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeve
	314-01290/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 41 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeve
	314-01291/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè la banda ampla de fibra òptica arribi al Montsià
	314-01292/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè la banda ampla de fibra òptica arribi al Baix Ebre
	314-01293/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè la banda ampla de fibra òptica arribi a la Ribera d’Ebre
	314-01294/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè la banda ampla de fibra òptica arribi a la Terra Alta
	314-01295/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè el desplegament de la fibra òptica al Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta arribi als polígons i les zones industrials
	314-01296/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte executiu de l’obra de construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
	314-01297/13
	Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del contracte de l’obra de construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
	314-01298/13
	Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació del contracte de l’obra de construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
	314-01299/13
	Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha iniciat la construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
	314-01300/13
	Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa adjudicatària de l’obra de construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
	314-01301/13
	Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis d’execució de l’obra de construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
	314-01302/13
	Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’adequació de la pista coberta d’atletisme de Sabadell com a Hospital Temporal Vallès Salut el 2020
	314-01303/13
	Formulació: GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’adequació de l’Hospital Temporal Vallès Salut com a centre de vacunació massiva el 2021
	314-01304/13
	Formulació: GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre, el tipus i el cost dels llits comprats per al Consorci Sanitari Parc Taulí i per a l’Hospital Temporal Vallès Salut del 2020 ençà
	314-01305/13
	Formulació: GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el tipus de llits traslladats del Consorci Sanitari Parc Taulí a l’Hospital Temporal Vallès Salut el 2020
	314-01306/13
	Formulació: GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació de la compra de material sanitari del Consorci Sanitari Parc Taulí i de l’Hospital Temporal Vallès Salut del 2020 ençà
	314-01307/13
	Formulació: GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a l’adjudicació de la compra de material sanitari per al Consorci Sanitari Parc Taulí i per a l’Hospital Temporal Vallès Salut el 2020
	314-01308/13
	Formulació: GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que van subministrar llits al Consorci Sanitari Parc Taulí i a l’Hospital Temporal Vallès el 2020
	314-01309/13
	Formulació: GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el magatzem on es hi ha els llits i la resta del material sanitari sobrant de l’equipament de l’Hospital Temporal Vallès Salut
	314-01310/13
	Formulació: GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits destruïts o rebutjats després del desmantellament de l’Hospital Temporal Vallès Salut
	314-01311/13
	Formulació: GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les seves subvencions i transferències a la Fundació Plató i a Barnaclínic, del Grup Hospital Clínic, del 2019 ençà
	314-01312/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha avalat econòmicament la fusió entre la Fundació Plató i Barnaclínic, del Grup Hospital Clínic
	314-01313/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la seva inversió en l’aliança entre Barnaclínic, del Grup Hospital Clínic, i l’Hospital Plató
	314-01314/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb contracte indefinit a l’Hospital Plató en data de l’1 de desembre de 2020 i del 30 d’abril de 2021
	314-01315/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi en la política de retribució dels treballadors de l’Hospital Plató després de l’aliança amb Barnaclínic
	314-01316/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici dels treballs per a crear el segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració
	314-01317/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de segells de treball just i de qualitat atorgats al sector de l’hostaleria i la restauració
	314-01318/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha tornat a reunir amb els col·lectius afectats per l’adopció del segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració
	314-01319/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball en el sector de l’hostaleria i el turisme per a comprovar el compliment de la Llei de l’Estat 31/1995, de prevenció de riscos laborals
	314-01320/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients oberts a establiments de l’hostaleria i la restauració per incompliment de la Llei de l’Estat 31/1995, de prevenció de riscos laborals
	314-01321/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la retribució en el sector de l’hostaleria i el turisme és igual entre homes i dones
	314-01322/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a evitar que els professionals de la Corporació amenacin o denigrin partits po
	322-00002/13
	Anunci: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures que s’han d’adoptar perquè els mitjans de la Corporació compleixin els principis de neutralitat
	322-00003/13
	Anunci: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’obtenció de fons europeus Pròxima Generació per al desenvolupament d’un hub audiovisual
	322-00004/13
	Anunci: GP ERC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les estratègies per a les plataformes de distribució i la llengua catalana com a vehicle vertebrador de l’e
	322-00005/13
	Anunci: GP ERC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el desplegament de la Llei 7/2019, de modificació de la Llei 2/2000, del Consell de l’Audiovisual de Catalu
	322-00006/13
	Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la compra de la sèrie documental El judici, emesa a TV3
	322-00007/13
	Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’emissió a TV3 de la sèrie documental El judici
	322-00008/13
	Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’emissió de continguts específics relatius a l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol
	322-00009/13
	Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la ràdio durant la campanya de les eleccions al Parlam
	322-00010/13
	Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament pressupostari de la Corporació
	322-00011/13
	Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el Pla d’igualtat de la Corporació
	322-00012/13
	Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les tasques per a garantir la reciprocitat plena de tots els mitjans de comunicació en llengua catalana arr
	322-00013/13
	Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les darreres dades d’audiència dels canals de difusió i l’estratègia prevista per a Catalunya Ràdio
	323-00001/13
	Anunci: GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la reciprocitat dels mitjans audiovisuals en català als territoris de parla catalana
	323-00002/13
	Anunci: GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació infantil i juvenil
	323-00003/13
	Anunci: GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment dels principis de neutralitat política, objectivitat informativa i garantia del pluralisme polític pels programes de TV3
	323-00004/13
	Anunci: Anna Grau Arias, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris de gestió econòmica i patrimonial de TV3
	323-00005/13
	Anunci: Anna Grau Arias, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el contingut del documental «Pujol: els secrets d’Andorra»
	323-00006/13
	Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura territorial dels serveis informatius
	323-00007/13
	Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa d’ajuts per a projectes audiovisuals amb el Departament de Cultura
	323-00008/13
	Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d’estil
	323-00009/13
	Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d’estil
	323-00010/13
	Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les audiències
	323-00011/13
	Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la desinformació en els serveis informatius de TV3
	323-00012/13
	Anunci: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les opinions dels entrevistats i els tertulians en la programació de TV3
	323-00013/13
	Anunci: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt


	3.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les accions previstes per la direcció de Catalunya Ràdio amb relació a l’incompliment del llibre d’estil de la Corpor
	325-00027/13
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les accions previstes amb relació a l’incompliment del llibre d’estil de la Corporació per part del presentador del p
	325-00028/13
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre si les direccions del programa La nit dels ignorants 3.0 i de Catalunya Ràdio comparteixen les manifestacions del pre
	325-00029/13
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per la direcció de Catalunya Ràdio per a evitar que els professionals facin manifestacions q
	325-00030/13
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units






