
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma del model de 
seguretat pública
310-00029/13
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema educatiu
310-00030/13
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fonaments econòmics 
i fiscals i les finalitats de la futura gestió del conseller d’Economia i Hisenda
310-00031/13
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orientació de les políti-
ques digitals i de territori
310-00032/13
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de recerca
310-00033/13
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució de la pandèmia 
de Covid-19
310-00034/13
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els preparatius del curs 
escolar 2021-2022
310-00035/13
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies estratègiques del 
Departament d’Empresa i Treball
310-00036/13
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats polítiques del 
Departament de la Presidència
310-00037/13
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies estratègiques del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
310-00038/13
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’atenció primària de salut
310-00039/13
Substanciació 24
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orientació de les políti-
ques de seguretat
310-00040/13
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’habitatge
310-00041/13
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia prevista en 
matèria de turisme
310-00042/13
Substanciació 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la de-
terminació del Govern en la creació d’una banca pública
317-00017/13
Substanciació 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el  Ple sobre les 
mesures previstes per a posar fi a la crisi social
317-00018/13
Substanciació 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els in-
dults, el sentiment de la meitat dels catalans que se senten exclosos i la participació 
d’Oriol Junqueras en la taula de diàleg amb l’Estat
317-00019/13
Substanciació 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la pre-
visió de convocar la taula de partits abans que la taula de diàleg amb l’Estat
317-00020/13
Substanciació 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el  Ple sobre la 
represa de l’activitat social i econòmica d’acord amb la millora de l’evolució de  
la pandèmia i la negociació amb el president del Govern de l’Estat amb relació a la 
recuperació econòmica i empresarial i les inversions a Catalunya
317-00021/13
Substanciació 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la cris-
tal·lització dels consensos per a materialitzar un acord nacional d’amnistia i auto-
determinació i les estratègies per a resoldre el conflicte polític amb l’Estat
317-00022/13
Substanciació 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la po-
sició del Govern amb relació a les ampliacions de l’aeroport i del port de Barcelona 
en el context actual de crisi climàtica
317-00023/13
Substanciació 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la seva 
posició respecte a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
317-00024/13
Substanciació 26

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el president de la  Generalitat 
Quim Torra va assistir a cap reunió del Procicat el 2020
314-00052/13
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a atorgar als centres 
DiR el 30% dels ajuts destinats a la reactivació industrial
314-00631/13
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses del sector industrial 
excloses de la línia d’ajuts que gestiona l’empresa pública Avançsa
314-00632/13
Resposta del Govern 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de viabilitat i solvència 
que garanteixen que els centres DiR retornaran el crèdit concedit per Avançsa en 
el termini de cinc anys
314-00633/13
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors del sector 
industrial afectats per expedients de regulació d’ocupació, per rescissions o modi-
ficacions contractuals o per altres afectacions ocupacionals
314-00634/13
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses o  els centres es-
portius que han hagut de tancar per les mesures adoptades arran de la pandèmia
314-00635/13
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre els centres DiR i el 
Departament d’Empresa i Coneixement
314-00636/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gimnasos i les entitats esporti-
ves que es troben una situació econòmica equiparable a la dels centres DiR
314-00637/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla de xoc per a 
garantir la viabilitat econòmica i l’ocupació en el sector dels gimnasos
314-00638/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació presentada per 
la Fundació Pere Tarrés davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
amb relació a la participació en licitacions convocades pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies per a gestors d’equipaments cívics
314-01050/13
Resposta del Govern 31

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 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
Substanciació 32

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
Substanciació 32

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
Substanciació 32

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
Substanciació 33
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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
Substanciació 33

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
Substanciació 33

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
Substanciació 33

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
Substanciació 34

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
Substanciació 34

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
Substanciació 34

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
Substanciació 34

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
Substanciació 35

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
Substanciació 35

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
Substanciació 35

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació infantil i juvenil
323-00003/13
Substanciació 35

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
Substanciació 36
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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
Substanciació 36

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
Substanciació 36

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura territorial dels serveis informatius
323-00007/13
Substanciació 36

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
Substanciació 36

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment del llibre d’estil
323-00009/13
Substanciació 37

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment del llibre d’estil
323-00010/13
Substanciació 37

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en  comissió sobre 
les audiències
323-00011/13
Substanciació 37

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la desinformació en els serveis informatius de TV3
323-00012/13
Substanciació 37

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
Substanciació 37

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost de producció del documental «Pujol: els secrets 
d’Andorra»
316-00139/13
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 la retribució econòmica de Genís Cormand per la direc-
ció del documental «Pujol: els secrets d’Andorra»
316-00140/13
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 la retribució econòmica de Xavier Bonet per la direcció 
del documental «Pujol: els secrets d’Andorra»
316-00141/13
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 la retribució econòmica de Carles Fernàndez per la pro-
ducció del documental «Pujol: els secrets d’Andorra»
316-00142/13
Resposta del president del Consell de Govern 39
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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 la relació entre l’emissió 
del documental «Pujol: els secrets d’Andorra» en el programa de TV3 30 minuts i la 
Resolució 735/XII del Parlament de Catalunya
325-00016/13
Resposta del president del Consell de Govern 39

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de  la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els motius pels quals 
s’ha trigat més de sis anys a programar un contingut sobre els casos de corrupció 
política vinculats a l’expresident Jordi Pujol i la seva família
325-00017/13
Resposta del president del Consell de Govern 41

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de  la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els criteris d’equilibri, 
rigor informatiu i neutralitat del documental «Pujol: els secrets d’Andorra» emès en 
el programa de TV3 30 minuts
325-00018/13
Resposta del president del Consell de Govern 41

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la previsió d’emetre més 
continguts amb relació als casos de corrupció política de l’expresident Jordi Pujol 
i la seva família
325-00019/13
Resposta del president del Consell de Govern 41

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la previsió de programar 
continguts amb relació a tots els casos de corrupció política de l’expresident Jordi 
Pujol i la seva família
325-00020/13
Resposta del president del Consell de Govern 41

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la previsió de programar 
un contingut específic d’investigació amb relació a la procedència de la fortuna de 
Jordi Pujol Ferrusola
325-00021/13
Resposta del president del Consell de Govern 42

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el compliment dels criteris 
de neutralitat i rigor informatiu en les explicacions sobre la vinculació de la «policia 
patriòtica» i «l’operació Catalunya» amb el cas Pujol del documental «Pujol: els se-
crets d’Andorra» emès en el programa de TV3 30 minuts
325-00022/13
Resposta del president del Consell de Govern 42

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre els im-
ports pagats a la productora Minoria Absoluta durant el període 2018-2020
326-00005/13
Resposta del president del Consell de Govern 42

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre els im-
ports pagats a la productora Batabat durant el període 2018-2020
326-00007/13
Resposta del president del Consell de Govern 44

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma del model de 
seguretat pública
310-00029/13
Anunci: Joan Garriga Doménech, del GP VOX 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema educatiu
310-00030/13
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 45
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fonaments econòmics 
i fiscals i les finalitats de la futura gestió del conseller d’Economia i Hisenda
310-00031/13
Anunci: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orientació de les políti-
ques digitals i de territori
310-00032/13
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de recerca
310-00033/13
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució de la pandèmia 
de Covid-19
310-00034/13
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els preparatius del curs 
escolar 2021-2022
310-00035/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies estratègiques del 
Departament d’Empresa i Treball
310-00036/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats polítiques del 
Departament de la Presidència
310-00037/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies estratègiques del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
310-00038/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’atenció primària de salut
310-00039/13
Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orientació de les políti-
ques de seguretat
310-00040/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’habitatge
310-00041/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia prevista en 
matèria de turisme
310-00042/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 49

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00017/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en  el  Ple sobre les 
mesures previstes per a posar fi a la crisi social
317-00018/13
Anunci: Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del GP VOX 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00019/13
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00020/13
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP ECP 51
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en  el  Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00021/13
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en  el  Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00022/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 52

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00023/13
Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG 52

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00024/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 52

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds rebudes 
de subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual del 2018 al 2020
314-01323/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds acceptades 
de subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual del 2018 al 2020
314-01324/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds rebutjades 
de subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual del 2018 al 2020 
que corresponen a famílies monoparentals
314-01325/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds rebutjades 
de subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual del 2018 al 2020 
que corresponen a famílies nombroses
314-01326/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds rebutjades 
de subvenció per al pagament del lloguer de  l’habitatge habitual del 2018 al 2020 
que corresponen a famílies amb membres de més de setanta anys
314-01327/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds acceptades 
de subvenció per al pagament del lloguer de  l’habitatge habitual del 2018 al 2020 
que corresponen a espanyols amb document nacional d’identitat
314-01328/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds acceptades 
de subvenció per al pagament del lloguer de  l’habitatge habitual del 2018 al 2020 
que corresponen a residents amb número d’identificació d’estranger
314-01329/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds rebudes 
d’indemnitzacions, ajuts i prestacions per a dones víctimes de violència masclista 
del 2018 al 2020
314-01330/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds accepta-
des d’indemnitzacions, ajuts i prestacions per a dones víctimes de violència mas-
clista el 2019 i el 2020
314-01331/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país d’origen de les dones que han 
sol·licitat indemnitzacions, ajuts i prestacions per a víctimes de violència masclista
314-01332/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país d’origen de les dones bene-
ficiàries d’indemnitzacions, ajuts i prestacions per a víctimes de violència masclista
314-01333/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’un centre d’acollida 
de menors a Arenys de Mar (Maresme)
314-01334/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar (Maresme) amb relació a l’obertura d’un centre d’acollida de menors
314-01335/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció presencial del CAP Cot-
xeres de Barcelona de l’inici de la pandèmia ençà
314-01336/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis de professionals en  
el Centre Integral Sanitari Cotxeres de Barcelona
314-01337/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions laborals i retributives 
dels professionals del Centre Integral Sanitari de Cotxeres, de Barcelona
314-01338/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finalització de la pres-
tació del servei de l’empresa Vitae per  a  gestionar el Centre Integral Sanitari de 
Cotxeres, de Barcelona
314-01339/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’internalitzar el serveis 
de rehabilitació i de fomentar el Pla pilot de reforç de l’atenció domiciliària del Cen-
tre Integral Sanitari de Cotxeres, de Barcelona
314-01340/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn de  les especialitats que 
ha perdut el CAP Cotxeres, de Barcelona
314-01341/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals amb 
contracte eventual a l’Institut Català de la Salut
314-01342/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana dels contractes 
eventuals de l’Institut Català de la Salut
314-01343/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals interins 
de l’Institut Català de la Salut
314-01344/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a fer efectives les 
direccions per objectius dels professionals sanitaris
314-01345/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 63
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de la borsa de treball  
de l’Institut Català de la Salut
314-01346/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals ha reduït una 
línia d’ESO a l’Institut Noet, de Berga
314-01347/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el diàleg amb els  instituts d’edu-
cació secundària públics de Berga per a tancar una línia d’ESO a l’Institut Noet
314-01348/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’arribada d’una 
ambulància per una urgència als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, 
de Barcelona
314-01349/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà que triga una am-
bulància a atendre una urgència als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbo-
na, de Barcelona
314-01350/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear una base d’am-
bulàncies al CAP Zona Nord, de Barcelona
314-01351/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta d’integrar la Brigada 
Mòbil dels Mossos d’Esquadra a les àrees regionals de recursos operatius
314-01352/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha informat el  Consell de la 
Policia de la possible integració de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra a les 
àrees regionals de recursos operatius
314-01353/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les implicacions laborals en els 
agents de la integració de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra a les àrees re-
gionals de recursos operatius
314-01354/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incardinació de la integració de 
la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra a les àrees regionals de recursos opera-
tius amb les proclames de revisió del model d’ordre públic
314-01355/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir al Parlament el 
debat sobre la gestió de l’ordre públic
314-01356/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte pressupostari de la pro-
posta d’integrar la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra a les àrees regionals de 
recursos operatius
314-01357/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impulsor de la proposta de fusionar 
la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra i les àrees regionals de recursos operatius
314-01358/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 70
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius de la Brigada 
Mòbil dels Mossos d’Esquadra que es traslladaran a altres regions policials en cas 
d’integració a les àrees regionals de recursos operatius
314-01359/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a implantar el nou 
model de gestió d’ordre públic
314-01360/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer canvis en la for-
mació dels agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra i de les àrees re-
gionals de recursos operatius
314-01361/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del metge de Tarroja de 
Segarra al CAP Cervera
314-01362/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del  tancament del 
consultori mèdic de Tarroja de Segarra
314-01363/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancar els consulto-
ris mèdics de la Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet i Sant Ramon (Segarra)
314-01364/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incentivar els metges 
amb canvis retributius perquè exerceixin al món rural
314-01365/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a posar fi a la caiguda 
de les ràtios de metge per habitant
314-01366/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals del Siscat que deriven 
interrupcions voluntàries de l’embaràs instrumentals a clíniques privades
314-01367/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció a la salut se-
xual i reproductiva de referència i la població que atenen
314-01368/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals de  referència en 
ginecologia i obstetrícia
314-01369/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals de referència en 
ginecologia i obstetrícia que fan interrupcions voluntàries de l’embaràs quirúrgiques
314-01370/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les interrupcions voluntàries  
de l’embaràs quirúrgiques que s’han fet als hospitals de referència en ginecologia  
i obstetrícia els darrers cinc anys segons diversos paràmetres
314-01371/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’hospitals de refe-
rència en ginecologia i obstetrícia amb membres i fundacions eclesiàstiques en llur 
patronat que no fan interrupcions voluntàries de l’embaràs quirúrgiques
314-01372/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 78
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions d’interrupcions 
voluntàries de l’embaràs quirúrgiques des d’hospitals de referència en ginecologia  
i obstetrícia els darrers cinc anys
314-01373/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la setmana de gestació fins la qual 
es fan interrupcions voluntàries de l’embaràs farmacològiques en centres d’atenció 
a la salut sexual i reproductiva de referència
314-01374/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions d’interrupcions 
voluntàries de l’embaràs farmacològiques fins a  les deu setmanes de gestació els 
darrers cinc anys
314-01375/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Servei Català de 
la Salut per a garantir el dret de la interrupció voluntària de l’embaràs
314-01376/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació, la divulgació i la for-
mació relatives al dret de la interrupció voluntària de l’embaràs que dona el Servei 
Català de la Salut
314-01377/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’objecció de 
consciència dels professionals de la salut amb relació a la interrupció voluntària de 
l’embaràs que han provocat el desplaçament de les pacients a altres centres sanitaris
314-01378/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de la 
salut objectors de consciència amb relació a la pràctica de la interrupció voluntària 
de l’embaràs
314-01379/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes adoptats per a 
evitar que l’objecció de consciència en la pràctica de  la interrupció voluntària de 
l’embaràs provoqui el desplaçament de pacients a altres centres sanitaris
314-01380/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la llibertat d’elec-
ció entre la interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica i la quirúrgica
314-01381/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atorgament d’algun certificat d’em-
presa familiarment responsable a les empreses que adopten mesures de conciliació 
familiar i social per als treballadors
314-01382/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a preservar la casa 
Vallmanya, d’Alcarràs (Segrià)
314-01383/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conflicte de l’empresa Grupo Sifu 
pel compliment del conveni laboral dels centres especials de treball d’àmbit estatal
314-01384/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva mediació entre els repre-
sentants sindicals i l’empresa Grupo Sifu
314-01385/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 85
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè 
l’empresa Grupo Sifu compleixi el conveni laboral dels centres especials de treball 
d’àmbit estatal
314-01386/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a l’empresa Gru-
po Sifu
314-01387/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de protec-
ció oficial en lloguer i en venda
314-01388/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de protec-
ció oficial en lloguer i en venda en les fases de  licitació, projecte inicial, projecte 
executiu i obres
314-01389/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates de finalització i adjudica-
ció dels habitatges previstos per a combatre l’emergència habitacional
314-01390/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges amb la qua-
lificació permanent d’habitatge de protecció oficial
314-01391/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits i ocu-
pats registrats al cens d’habitatges de la Generalitat
314-01392/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les multes coercitives i les san-
cions imposades per habitatges buits en compliment de la Llei 24/2015, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-01393/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions tramitades i imposa-
des per l’incompliment per part dels grans tenidors de l’oferta obligatòria de lloguer 
social que estableix el Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés 
a l’habitatge
314-01394/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc de lloguer i  venda de la 
Generalitat
314-01395/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualificació i el  temps de des-
qualificació del parc de lloguer i venda de la Generalitat
314-01396/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir un edifici 
per a l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-01397/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la cons-
trucció de l’edifici de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-01398/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ubicació de l’edifici de l’Escola 
Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-01399/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 92
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cuidadors no pro-
fessionals acollits al conveni amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per 
a tenir garantides les pensions
314-01400/13
Formulació: Gemma Lienas Massot, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió del conveni entre la Tre-
soreria General de la Seguretat Social i els cuidadors no professionals per a garan-
tir-ne les pensions
314-01401/13
Formulació: Gemma Lienas Massot, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha prorrogat el 
contracte amb l’empresa Ferrovial per a la gestió del servei telefònic 061
314-01402/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finalització del darrer 
contracte amb l’empresa Ferrovial per a la gestió del servei telefònic 061
314-01403/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de la licitació del con-
tracte per a la gestió del servei telefònic 061
314-01404/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a garantir la 
transparència i la pluralitat de la licitació del contracte per a la gestió del servei te-
lefònic 061
314-01405/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment dels pacients atesos 
els darrers cinc anys als serveis d’urgències de l’Hospital Comarcal Sant Antoni 
Abat, de Vilanova i la Geltrú (Garraf), i de l’Hospital Residència Sant Camil, de Sant 
Pere de Ribes (Garraf)
314-01406/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la Llei 18/2007, 
del dret a l’habitatge
314-01407/13
Formulació: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per al com-
pliment de la Directiva marc de l’aigua amb relació al cabal del Francolí i el Siurana
314-01408/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la Llei orgàni-
ca 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs
314-01409/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària tan-
cats en algun període del gener del 2020 ençà
314-01410/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consultoris tancats en algun 
període del gener del 2020 ençà
314-01411/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis d’urgències de centres 
d’atenció primària tancats en algun període del gener del 2020 ençà
314-01412/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis d’urgències de centres 
d’atenció primària que han patit alguna reducció d’horari del gener del 2020 ençà
314-01413/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 99
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis especialitzats de centres 
d’atenció primària tancats en algun període del gener del 2020 ençà
314-01414/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis especialitzats de centres 
d’atenció primària externalitzats o reubicats del gener del 2020 ençà
314-01415/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres de salut que han patit 
alguna reducció d’horari del gener del 2020 ençà
314-01416/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els representants 
sindicals dels bombers de la Nissan
314-01417/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació dels bombers de 
la Nissan en les negociacions del pla per a la reindustrialització dels terrenys de la 
Nissan
314-01418/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a  la  recol·locació 
dels bombers de la Nissan
314-01419/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’acollida de 
menors als centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-01420/13
Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències interculturals i de 
comunicació dels professionals dels centres d’acollida de menors
314-01421/13
Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incorporar els menors 
arribats a Ceuta al sistema de tutela de  la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència
314-01422/13
Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la regularització 
administrativa dels menors arribats a Ceuta que siguin acollits
314-01423/13
Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions d’allotjament que 
oferirà als menors arribats a Ceuta que siguin acollits
314-01424/13
Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’itinerari d’acompanyament i eman-
cipació previst per als menors arribats a Ceuta que siguin acollits
314-01425/13
Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de garantir la validació 
de la documentació d’origen dels menors arribats a Ceuta que siguin acollits
314-01426/13
Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de certificar l’edat dels 
menors arribats a Ceuta indocumentats que siguin acollits
314-01427/13
Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG 108
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’externalització dels serveis d’es-
terilització del material quirúrgic de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-01428/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis que justifiquen la cen-
tralització i l’externalització del servei d’esterilització del material quirúrgic de l’Hos-
pital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, 
i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01429/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a externalitzar el 
servei d’esterilització del material quirúrgic de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de 
Sabadell (Vallès Occidental)
314-01430/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que tenia el director 
del Servei Català de la Salut del projecte per a centralitzar i externalitzar el servei 
d’esterilització del material quirúrgic de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-01431/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes del conseller de Sa-
lut amb les direccions de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i 
l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Oc-
cidental), per a aturar-ne el projecte de centralització i externalització del servei 
d’esterilització del material quirúrgic
314-01432/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Departament de 
Salut amb empreses que vulguin prestar el  servei d’esterilització del material qui-
rúrgic hospitalari
314-01433/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible ubicació del servei 
d’esterilització del material quirúrgic de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-01434/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Departament de 
Salut amb els comitès d’empresa de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-01435/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte de centralització i 
externalització del servei d’esterilització del material quirúrgic de l’Hospital Clínic, 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital 
Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), és compartit amb el Departament de Salut
314-01436/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’externalització del servei d’esteri-
lització del material quirúrgic de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01437/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que un servei d’este-
rilització de material quirúrgic situat a kilòmetres dels centres hospitalaris pot ésser 
una millora per als pacients
314-01438/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 121
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’externalització del servei d’es-
terilització del material quirúrgic pot fer incrementar les infeccions nosocomials
314-01439/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut compar-
teix l’opinió dels professionals del servei d’esterilització de material quirúrgic, que 
consideren que és més segur fer-la al més a prop possible de les sales d’operacions
314-01440/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles canvis en les condi-
cions laborals del personal que presti el servei d’esterilització del material quirúrgic 
un cop externalitzat
314-01441/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el destí del personal que presta el 
servei d’esterilització del material quirúrgic a l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i a l’Hospital Parc Taulí, de Sa-
badell (Vallès Occidental), en cas que l’externalitzin
314-01442/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del projecte de reforma i 
ampliació del servei d’esterilització de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona, els darrers anys
314-01443/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el projecte d’am-
pliació de l’Hospital del Mar, de Barcelona, no inclou ampliar-ne el servei d’esteri-
lització en ampliar les sales d’operacions
314-01444/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de les diferències entre 
barris i poblacions en el nombre de persones que han accedit a la vacunació
314-01445/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la causa de  la  desigualtat en 
l’accés a la vacunació és la bretxa digital
314-01446/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera preocupant que hi hagi 
desigualtat en l’accés a la vacunació per la bretxa digital
314-01447/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la desigualtat en la vacunació 
per la bretxa digital pot retardar l’assoliment de la immunitat de grup
314-01448/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes previstes per a re-
soldre les diferències en l’accés a la vacunació per culpa de la bretxa digital
314-01449/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics previstos 
per a posar fi a la desigualtat en la vacunació
314-01450/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les desigualtats en l’accés a la 
vacunació es resoldran abans de les vacances d’estiu dels professionals sanitaris
314-01451/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 134
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les desigualtats en l’accés a la 
vacunació s’han agreujat per la preferència pels centres de vacunació massiva en 
detriment dels centres d’atenció primària
314-01452/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilitat de les categories d’edat 
que estableix el registre d’indicadors de l’Estadística de la interrupció voluntària de 
l’embaràs a Catalunya per a avaluar l’impacte de les restriccions en l’accés a l’avor-
tament de les noies de setze i disset anys
314-01453/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilitat de les categories per a 
agrupar les setmanes de gestació que estableix l’Estadística de la interrupció vo-
luntària de l’embaràs a Catalunya per a accedir-hi en els terminis legals
314-01454/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones que interrom-
pen l’embaràs entre les setmanes 14 i 22, llur comarca de residència i el mètode 
emprat segons l’Estadística de la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya
314-01455/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones que interrom-
pen l’embaràs més enllà de la setmana 22 i llur comarca de residència segons l’Es-
tadística de la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya
314-01456/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’interrupció 
voluntària de l’embaràs que es dirimeixen als comitès ètics
314-01457/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones a qui se’ls ha 
denegat la interrupció voluntària de l’embaràs més enllà de la setmana 14 i 22 de 
gestació i llur comarca de residència
314-01458/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual un vint i quatre 
per cent de les dones no és usuària de cap centre de planificació familiar
314-01459/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació per a garantir la dis-
ponibilitat a totes les comarques de centres per a portar-hi a terme una interrupció 
voluntària de l’embaràs
314-01460/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constància que té dels centres 
sanitaris que fan objecció de consciència institucional per a no practicar interrup-
cions voluntàries de l’embaràs
314-01461/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a inves-
tigar els centres sanitaris que es neguen a prestar el dret a la interrupció voluntària 
de l’embaràs
314-01462/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incorporar indicadors de 
violència obstètrica en el recull estadístic sobre la interrupció voluntària de l’embaràs
314-01463/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 140
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions i l’im-
port retornat als contribuents en compliment de la resolució del Tribunal Econòmic 
Administratiu relativa a l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats per la instal·lació de terrasses pel sector de l’hostaleria
314-01464/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pagaments dels con-
tribuents no retornats en compliment de la resolució del Tribunal Econòmic Adminis-
tratiu relativa a l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
per la instal·lació de terrasses pel sector de l’hostaleria
314-01465/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import mitjà pagat pels contri-
buents després de la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu relativa a l’im-
post de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per la instal·lació 
de terrasses pel sector de l’hostaleria
314-01466/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions imposades a 
arrendadors d’habitatges per l’incompliment de la Llei 11/2020, de mesures urgents 
en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i 
de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a 
la protecció del dret a l’habitatge
314-01467/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions imposades 
pels ajuntaments i per la Generalitat a arrendadors d’habitatges per l’incompliment 
de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 
24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge
314-01468/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació de la renda mitjana dels 
arrendaments d’habitatge als municipis afectats per la Llei 11/2020, de mesures ur-
gents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge 
i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a 
la protecció del dret a l’habitatge
314-01469/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de l’oferta d’habitatges 
de lloguer després de l’entrada en vigor de la Llei 11/2020, de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de 
modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la 
protecció del dret a l’habitatge
314-01470/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients per a l’ad-
quisició d’habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte incoats el 2021
314-01471/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges adquirits 
per la Generalitat mitjançant el dret de tanteig i retracte el 2021
314-01472/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’introduir caracterís-
tiques noves segons les qualitats per a posar el preu de referència dels habitatges
314-01473/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa Em Spain Waste & 
Treatment ha interposat un recurs contra el Departament de Territori i Sostenibilitat 
per l’acord de no idoneïtat per a l’activitat de la planta de valorització energètica de 
residus mitjançant economia circular a Cercs (Berguedà)
314-01474/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 145
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de jubilacions de facul-
tatius de l’Institut Català de la Salut per al 2021 i el 2022
314-01475/13
Formulació: GP PSC-Units 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de jubilacions d’infer-
mers de l’Institut Català de la Salut per al 2021 i el 2022
314-01476/13
Formulació: GP PSC-Units 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes en què els departa-
ments han gastat les transferències del Pacte d’Estat contra la violència masclista 
els anys 2018, 2019 i 2020
314-01477/13
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions convocades pels 
departaments amb les transferències del Pacte d’Estat contra la violència masclista 
els anys 2018, 2019 i 2020
314-01478/13
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han rebut les sub-
vencions atorgades pels departaments amb les transferències del Pacte d’Estat 
contra la violència masclista els anys 2018, 2019 i 2020
314-01479/13
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri d’avaluació dels projectes 
subvencionats pels departaments amb les transferències del Pacte d’Estat contra 
la violència masclista els anys 2018, 2019 i 2020
314-01480/13
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’especialització dels formadors que 
imparteixen els cursos sobre violència masclista a l’escola judicial
314-01481/13
Formulació: Gemma Lienas Massot, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a garantir 
l’ús escolar exclusiu de l’Escola Garcia Fossas, d’Igualada (Anoia)
314-01482/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir una nova 
seu judicial a Santa Coloma de Farners (Selva), el calendari de construcció i l’em-
plaçament
314-01483/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents que han tingut lloc a 
la carretera C-14 els darrers cinc anys
314-01484/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb quatre altres diputats del GP PSC-Units 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la carretera C-14 
dels darrers deu anys
314-01485/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb quatre altres diputats del GP PSC-Units 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat per a la supressió del vial de les Hortes de Santa Eugènia, a Girona
314-01486/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses a què es va oferir el 
contracte d’emergència adjudicat per a la prestació del servei del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya en conèixer la fallida de Grupo Norte
314-01487/13
Formulació: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG 152
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el Pla d’igualtat de gènere de la Corporació
316-00168/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 152

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre els mecanismes per a garantir que les empreses que 
subcontracta respecten els drets laborals dels treballadors
316-00169/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 153
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma 
del model de seguretat pública
310-00029/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema 
educatiu
310-00030/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
fonaments econòmics i fiscals i les finalitats de la futura gestió 
del conseller d’Economia i Hisenda
310-00031/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orientació 
de les polítiques digitals i de territori
310-00032/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
les polítiques de recerca
310-00033/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució 
de la pandèmia de Covid-19
310-00034/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
els preparatius del curs escolar 2021-2022
310-00035/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre  
les línies estratègiques del Departament d’Empresa i Treball
310-00036/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
les prioritats polítiques del Departament de la Presidència
310-00037/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies 
estratègiques del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural
310-00038/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’atenció 
primària de salut
310-00039/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple  
sobre l’orientació de les polítiques de seguretat
310-00040/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple  
sobre les polítiques d’habitatge
310-00041/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple  
sobre l’estratègia prevista en matèria de turisme
310-00042/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la determinació del Govern en la creació d’una banca 
pública
317-00017/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures previstes per a posar fi a la crisi social
317-00018/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre els indults, el sentiment de la meitat dels catalans 
que se senten exclosos i la participació d’Oriol Junqueras en la taula 
de diàleg amb l’Estat
317-00019/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la previsió de convocar la taula de partits abans que 
la taula de diàleg amb l’Estat
317-00020/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la represa de l’activitat social i econòmica d’acord 
amb la millora de l’evolució de la pandèmia i la negociació amb 
el president del Govern de l’Estat amb relació a la recuperació 
econòmica i empresarial i les inversions a Catalunya
317-00021/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la cristal·lització dels consensos per a materialitzar 
un acord nacional d’amnistia i autodeterminació i les estratègies 
per a resoldre el conflicte polític amb l’Estat
317-00022/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la posició del Govern amb relació a les ampliacions 
de l’aeroport i del port de Barcelona en el context actual de crisi 
climàtica
317-00023/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la seva posició respecte a l’ampliació de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
317-00024/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el president de 
la Generalitat Quim Torra va assistir a cap reunió del Procicat el 2020
314-00052/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 3296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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, amb número de tra-
mitació: 314-00052/13, us trameto, en document annex, la informació facilitada per 
la Secretaria General.

Barcelona, 21 de maig de 2021
Meritxell Budó i Pla, consellera de la presidència

Annex
Sí.

Barcelona, 21 de maig de 2021
Meritxell Masó i Carbó, secretària general

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
atorgar als centres DiR el 30% dels ajuts destinats a la reactivació 
industrial
314-00631/13

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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 
314-00631/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-00632/13 a 314-
00638/13.

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’atorgament del préstec a l’empresa Centre d’Activitats Físiques, SA (DiR) ha 
estat concedit únicament per motius tècnics.

L’afirmació que s’ha atorgat un 30% dels ajuts destinats a la reindustrialització a 
una empresa que no pertany al sector industrial és errònia per dos motius:

1. L’instrument utilitzat no és un ajut i/o subvenció. És un préstec associat a unes 
garanties reals i/o personals. L’instrument abasta tot tipus d’empreses, no només les 
industrials, tot i que la majoria pertanyen a aquest sector.

2. Considerant el saldo disponible de la línia en data d’aprovació de govern del 
3 de novembre, el percentatge estaria al voltant del 23%. De totes maneres, a data 
7 de maig de 2021, Avançsa només s’ha desemborsat 1,46M€, amb la qual cosa el 
percentatge representaria un 13,34%.
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Cal dir que es tracta d’una línia de préstecs participatius per a empreses cata-
lanes que necessitin desenvolupar un pla de viabilitat, i per a la seva concessió és 
imprescindible que presentin un Pla de viabilitat, i l’existència d’uns béns amb unes 
valoracions que donin cobertura al capital i als interessos del préstec.

Concretament, en el cas del préstec a Centre d’Activitats Físiques, SA s’ha tingut 
en compte que les restriccions en el sector dels gimnasos arran de la pandèmia de 
la Covid-19, on l’aturada en la totalitat de la seva activitat ha estat durant gairebé 6 
mesos, seguidament d’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%. L’em-
presa té una estructura de personal directa que afecta a uns 1000 llocs de treball.

Avançsa ha analitzat les projeccions i el pla presentat per la companyia, d’on es 
conclou que si la situació es reverteix, i paulatinament es pot garantir l’obertura de 
les instal·lacions esportives, el Centre d’Activitats Físiques, SA tindrà la capacitat 
de retorn del préstec concedit. En cas contrari Avançsa podrà executar les garanties.

Pel que fa a si el Govern té coneixement de gimnasos i entitats esportives que es 
trobin en una situació econòmica equiparable a la de DiR, val a dir que, amb data 
20 d’abril de 2021, Avançsa va tenir una nova sol·licitud, una companyia dedicada 
a la gestió d’instal·lacions i serveis esportius. Actualment està en fase d’estudi per 
ambdues parts.

Fins a data 7 de maig de 2021 no hi ha cap empresa exclosa d’aquesta línia 
d’ajuts: de les 6 sol·licituds presentades, 4 han estat concedides i 2 es troben en fase 
d’estudi pels tècnics de l’entitat.

A mesura que es reverteixin les restriccions i les activitats puguin anar retornant 
a la seva activitat, s’espera una recuperació econòmica que permeti garantir la via-
bilitat de molts projectes.

D’altra banda, tant al 2020 com al 2021 totes les empreses del sector esportiu 
(públiques i privades) han hagut de tancar temporalment les seves activitats degut a 
les afectacions de la Covid-19 i les restriccions aprovades per la Generalitat de Ca-
talunya.

Aquestes mesures van implicar la suspensió i la limitació de l’obertura al públic 
de les instal·lacions i dels equipaments esportius, tant de titularitat pública com pri-
vada. En aquest sentit, la suspensió i la limitació de l’activitat de les instal·lacions 
i dels equipaments esportius comporta una afectació econòmica i social de caràc-
ter essencial en el sector de l’esport i de l’activitat física a Catalunya, que justifica 
l’adopció de mesures extraordinàries i d’emergència adreçades a intentar pal·liar les 
conseqüències derivades d’aquesta suspensió i limitació de l’obertura al públic.

Quant a si s’ha elaborat un pla de xoc pel sector de gimnasos a Catalunya que 
garanteixi la seva situació, la viabilitat econòmica i l’ocupació, val a dir que al 2020 
el Consell Català de l’Esport ha tret una línia d’ajuts per a empreses i entitats espor-
tives (públiques i privades) per fer front al tancament de les instal·lacions i activitats 
esportives durant el 2020.

El Consell Català de l’Esport, com a organisme autònom de caràcter adminis-
tratiu adscrit al Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat Física, és competent en matèria d’esports i d’activitat física, i 
té atribuïdes, entre d’altres, les funcions consistents a planificar i gestionar la políti-
ca esportiva de la Generalitat i concedir subvencions a les entitats esportives catala-
nes., d’acord amb l’article 28 i els apartats c) i d) de l’article 35.4 del text únic de la 
Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

Tot i que el Departament d’Empresa i Coneixement té atribuïda, entre d’altres, 
la competència consistent a impulsar i promoure iniciatives en l’àmbit de l’empresa 
que siguin d’interès per a la competitivitat de l’economia, el Decret habilita al Con-
sell Català de l’Esport a convocar, tramitar i resoldre la línia d’ajuts esmentada, (atès 
que és l’organisme públic que, per raó de l’àmbit material d’actuació, té un coneixe-
ment directe del sector esportiu i de l’activitat física a Catalunya). D’aquesta manera 
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es garanteix la màxima simplificació i celeritat administrativa en la tramitació dels 
ajuts extraordinaris i d’emergència, que tant poden ser entitats esportives com per 
empreses.

Per tot això, el Decret llei 43/2020, de 17 de novembre, va habilitar el Consell 
Català de l’Esport per a la convocatòria, la tramitació i la resolució d’una línia 
d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al pú-
blic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sa-
nitària, econòmica i social de la Covid-19, amb una dotació de 25.000.000 d’euros.

Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts són els titulars de la gestió d’instal·lacions 
esportives a Catalunya:

– Entitats esportives privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre 
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. (clubs, federacions, consells, 
fundacions).

– Empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 967.1 
(Instal·lacions esportives) o l’epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de 
l’esport) de les tarifes i la instrucció de l’Impost d’Activitats Econòmiques, aprova-
des pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre. com clubs, federacions 
i consells esportius, com empreses del sector, principalment gimnasos.

També al 2021, el Consell Català de l’Esport ha tret una nova línia d’ajuts per a 
empreses i entitats esportives (públiques i privades) per fer front al tancament de les 
instal·lacions i activitats esportives durant el 2021.

L’evolució de la crisi sanitària ha continuat afectant a l’activitat esportiva durant 
el 2021 i s’han perllongat en el temps la suspensió o limitació de l’obertura al pú-
blic de determinades instal·lacions esportives. Amb l’habilitació legal de l’esmentat 
Decret llei 43/2020, de 17 de novembre, així com de les potestats de foment de l’es-
port a tots els nivells derivades del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, és necessari mitjançant l’establiment de 
l’atorgament de nous d’ajuts extraordinaris al sector de l’esport per fer front a la si-
tuació de pandèmia per la Covid-19 durant el 2021.

Per aquest motiu es va obrir una convocatòria per a la concessió d’ajuts extra-
ordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials pro-
duïdes en el sector de l’activitat física i l’esport a causa de la suspensió i la limitació 
de l’obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya atenent la publi-
cació de les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i 
SLT/133/2021, de 22 de gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmi-
ca i social de la Covid-19, amb la finalitat d’afavorir la sostenibilitat econòmica del 
sector, contribuir al manteniment i a la continuïtat de la seva activitat, i pal·liar les 
afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en aquest àmbit.

La quantia dels ajuts correspon a 15.000.000 d’euros amb càrrec al pressupost 
del Consell Català de l’Esport per a l’exercici 2021. Per a entitats gestores d’instal·la-
cions esportives l’obertura al públic de les quals s’hagi vist suspesa o limitada.

Poden ser beneficiàries d’aquest programa les entitats gestores de les instal·la-
cions esportives en servei censades al Cens d’equipaments esportius de Catalunya 
(CEEC) i afectades per la suspensió o limitació de l’obertura al públic següents:

a) Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d’Enti-
tats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.

b) Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 
967.1 (Instal·lacions esportives) o l’epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfecciona-
ment de l’esport) de les tarifes i la instrucció de l’Impost d’Activitats Econòmiques, 
aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.

c) Les universitats catalanes que siguin gestores d’instal·lacions esportives.

Barcelona, 20 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 empreses del 
sector industrial excloses de la línia d’ajuts que gestiona l’empresa 
pública Avançsa
314-00632/13

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00631/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de 
viabilitat i solvència que garanteixen que els centres DiR retornaran 
el crèdit concedit per Avançsa en el termini de cinc anys
314-00633/13

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00631/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de treballadors del sector industrial afectats per expedients de 
regulació d’ocupació, per rescissions o modificacions contractuals 
o per altres afectacions ocupacionals
314-00634/13

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00631/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses 
o els centres esportius que han hagut de tancar per les mesures 
adoptades arran de la pandèmia
314-00635/13

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00631/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació  
entre els centres DiR i el Departament d’Empresa i Coneixement
314-00636/13

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00631/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gimnasos 
i les entitats esportives que es troben una situació econòmica 
equiparable a la dels centres DiR
314-00637/13

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00631/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla 
de xoc per a garantir la viabilitat econòmica i l’ocupació en el sector 
dels gimnasos
314-00638/13

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 2992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00631/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació 
presentada per la Fundació Pere Tarrés davant el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic amb relació a la participació en 
licitacions convocades pel Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies per a gestors d’equipaments cívics
314-01050/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 3302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01050/13 us in-
formo del següent:

La Fundació Pere Tarrés va presentar un recurs especial en matèria de contrac-
tació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que ha estat resolt 
per aquest organisme en la resolució 101/2021, que es pot trobar publicada al portal.
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https://contractacio.gencat: cat/ca/contacte/tccsp/resolucions-tccsp/2021/index.
html?page15c2f235-59a7-11eb-a3c0-005056924a59=2&googleoff=1

La resolució inclou tota la informació rellevant de l’expedient, incloent la que es 
demana en la pregunta.

Barcelona, 25 de maig de 2021
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre 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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

https://contractacio.gencat: cat/ca/contacte/tccsp/resolucions-tccsp/2021/index.html?page15c2f235-59
https://contractacio.gencat: cat/ca/contacte/tccsp/resolucions-tccsp/2021/index.html?page15c2f235-59
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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 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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.
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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 de continguts específics relatius a 
l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol
322-00009/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.
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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 les tasques per a garantir la reciprocitat plena de 
tots els mitjans de comunicació en llengua catalana arreu dels Països 
Catalans
322-00013/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura territorial dels serveis informatius
323-00007/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del llibre d’estil
323-00009/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del llibre d’estil
323-00010/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències
323-00011/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la desinformació en els serveis informatius de TV3
323-00012/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 28.05.2021, DSPC-C 7.
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1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost de producció del 
documental «Pujol: els secrets d’Andorra»
316-00139/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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 
316-00139/13, 316-00140/13, 316-00141/13 i 316-00142/13 del Grup Parlamentari de 
VOX, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a 
informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

Mitjançant quatre preguntes, el Grup Parlamentari de VOX demana informació 
diversa sobre el programa del 30 Minuts, «Pujol: els secrets d’Andorra».

Resposta
En relació als costos bruts de producció del programa del 30 Minuts, «Pujol: els 

secrets d’Andorra», us els detallem a continuació: 

Despeses serveis artístics (grafisme, decorats, muntatge musical, etc.) 7.103,51 €
Despeses serveis tècnics (postproducció àudio, presentació plató)  949,91 €
Serveis externs continguts (transcripcions, veus en off, comunity manager, 
arxiu)

2.067,74 €

Serveis tècnics exteriors (drons i d’altres) 1.520,90 €
Despeses rodatges (pàrquings, lloguer cotxe, benzina) 1.157,17 €
Viatges (transport i allotjament)  869,22 €
Dietes equip 1.040,60 €
Total  14.709,05 €

En relació a les retribucions econòmiques brutes percebudes per persones tre-
balladores de la CCMA, s’ha de fer constar que es tracta de treballadors de la 
 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals adscrits a l’àrea d’informatius i a 
l’àrea de producció i que reben les retribucions salarials adequades a les seves cate-
gories i llocs de treball sense percebre cap altre retribució econòmica bruta derivada 
de la seva participació professional al programa del 30 Minuts, «Pujol: els secrets 
d’Andorra».

Sant Joan Despí, 25 de maig de 2021 
Núria Llorach i Boladeras



BOPC 52
8 de juny de 2021

1.27.15. Preguntes per escrit 39 

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la retribució econòmica 
de Genís Cormand per la direcció del documental «Pujol: els secrets 
d’Andorra»
316-00140/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00139/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la retribució econòmica 
de Xavier Bonet per la direcció del documental «Pujol: els secrets 
d’Andorra»
316-00141/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00139/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la retribució econòmica de 
Carles Fernàndez per la producció del documental «Pujol: els secrets 
d’Andorra»
316-00142/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00139/13.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la relació entre l’emissió del documental «Pujol: els secrets 
d’Andorra» en el programa de TV3 30 minuts i la Resolució 735/XII  
del Parlament de Catalunya
325-00016/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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 
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325-00016/13 a 325-00022/13 del Grup Parlamentari dels Socialistes i Units per 
Avançar, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, 
a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

Mitjançant set preguntes, el Grup Parlamentari dels Socialistes i Units per Avan-
çar demana informació diversa sobre el programa del 30 Minuts, «Pujol: els secrets 
d’Andorra».

Resposta
El programa «Pujol: els secrets d’Andorra» respon escrupolosament a la neces-

sitat d’emetre continguts específics sobre els casos de corrupció política, de frau i 
d’evasió d’impostos que són motiu de processos judicials que afecten l’ex-president 
Jordi Pujol, en els termes que recull la Resolució 735/XII del Parlament de Cata-
lunya sobre la lluita contra la corrupció. I en aquesta mateixa línia es tracta d’un 
contingut audiovisual que s’adequa a les condicions que fixa el Llibre d’Estil dels 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Com ja s’ha explicitat pels responsables de la CCMA en seu parlamentària i da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de la CCMA, els mitjans de la corporació 
han informat abastament i han dedicat centenars d’hores de la seva graella i emissió 
a la informació sobre l’assumpte que interessa al grup parlamentari atès l’evident 
interès i actualitat informativa. I en relació a l’emissió d’un contingut específic, i tal 
i com s’ha informat en seu parlamentària davant la Comissió de Control de l’Actu-
ació de la CCMA, s’ha produït en el moment en què s’han donat les circumstàncies 
necessàries que permetessin produir un programa amb el contrast necessari.

El programa «Pujol: els secrets d’Andorra» respon als criteris d’equilibri i rigor 
informatiu i de neutralitat exigibles als continguts dels mitjans de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals.

Els continguts audiovisuals informatius dels mitjans de la CCMA són seleccio-
nats pel seu interès informatiu, tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, 
proximitat, incidència social, valor documental i servei públic. I aquests són i seran 
els criteris que determinen la realització i l’emissió d’informació sobre l’assumpte 
en què versen les preguntes del grup parlamentari. És per això que els programes 
informatius de TVC programaran tots els continguts generalistes i específics que 
considerin d’interès i actualitat informativa per a la seva audiència i la ciutadania en 
general en compliment de seva missió de servei públic.

Finalment, i en relació a la informació sobre la denominada «policia patriòtica» 
i «l’Operació Catalunya», el tractament d’aquesta informació compleix amb els cri-
teris de neutralitat i rigor informatiu exigibles als mitjans de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.

Sant Joan Despí, 25 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la CCMA



BOPC 52
8 de juny de 2021

1.27.15. Preguntes per escrit 41 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els motius pels quals s’ha trigat més de sis anys 
a programar un contingut sobre els casos de corrupció política 
vinculats a l’expresident Jordi Pujol i la seva família
325-00017/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00016/13.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els criteris d’equilibri, rigor informatiu i neutralitat 
del documental «Pujol: els secrets d’Andorra» emès en el programa 
de TV3 30 minuts
325-00018/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00016/13.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la previsió d’emetre més continguts amb relació 
als casos de corrupció política de l’expresident Jordi Pujol i la seva 
família
325-00019/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00016/13.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre la previsió de programar continguts amb relació a tots 
els casos de corrupció política de l’expresident Jordi Pujol i la seva 
família
325-00020/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00016/13.

Fascicle segon
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la previsió de programar un contingut específic d’investigació 
amb relació a la procedència de la fortuna de Jordi Pujol Ferrusola
325-00021/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00016/13.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el compliment dels criteris de neutralitat i rigor informatiu 
en les explicacions sobre la vinculació de la «policia patriòtica» 
i «l’operació Catalunya» amb el cas Pujol del documental «Pujol: 
els secrets d’Andorra» emès en el programa de TV3 30 minuts
325-00022/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00016/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre els imports pagats a la productora Minoria Absoluta durant el 
període 2018-2020
326-00005/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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-
00005/13 i 326-00007/13, 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 
diversa sobre els imports satisfets a les productores Minoria Absoluta i Batabat des 
del 2018 al 2020.

Resposta
En relació a les dues preguntes plantejades, amb número de tramitació 326-

00005/13 i 326-00007/13 pel Grup Parlamentari de VOX, us acompanyem la docu-
mentació corresponent.

Sant Joan Despí, 25 de maig de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta CCMA
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Annex

Petició informació 326-00005/13

Descripció programa Import pagat

Polònia temporada 2017/2018 Polònia 2017-2018 3.099.402,80
Programa diari - Accés TN Vespre - 2017/2018 - Està passant Està passant setembre 2017- febrer 2018 1.665.000,78
Encàrrec de 5 programes més de l’Està passant Està passant setembre 2017- febrer 2018 84.692,15
Encàrrec de 104 programes de l’Està passant, explotació a TV3 Està passant 846.681,14
Documental amb producció associada de 60’ aprox. 
«Generació D» Doc. «Generació D» 2018 60.238,77

Polònia temporada 2018/2019. Encàrrec de 38 programes 
normals de 30 minuts + 2 Especials Resums de 30 minuts 
+ 4 Resums de 30 minuts Polònia 2018-2019 3.045.080,11
Encàrrec de 196 programes de l’Està passant, temporada 18/19, 
explotació a TV3 Està passant 2018-2019 1.600.166,54
Documental de 60’ de producció associada «La gent de l’escala» Doc. Escala 1-0 39.942,76
Retorn de l’import excedent de la producció Està passant 
(setembre 17- febrer 18) Està passant setembre 2017- febrer 2018 -15.025,73
Retorn de l’import excedent de la producció Està passant 2018 
(febrer-juliol) Està passant -14.769,04
Documental de 49’ de durada amb producció associada 
«Generació D. Millors moments» Doc. «Generació D. Millors moments» 3.000,24
Documental de 60’ de durada amb coproducció «La Sagi» Doc. «La Sagi» 40.000,00
Encàrrec Polònia temporada 19/20 Polònia 2019-2020 3.073.143,23
Encàrrec Està passant temporada 19/20 Està passant 2019-2020 1.647.241,65
«Els plans de Cerdà» (coproducció) «Els plans de Cerdà» 30.000,00
Documental de 60’ de durada amb coproducció «El Tricicle, 
40 anys i punt final» Doc. «El Tricicle, 40 anys i punt final» 30.000,00
Encàrrec 10 programes - Pioners Pioners 45.000,00
Encàrrec Està passant - temporada 20/21 Està passant 2020-2021 1.111.235,32
Adquisició doc 60’ Programes P. Aliena 7.000,00
«Els plans de Cerdà» - Addenda imatges arxiu «Els plans de Cerdà» 800,00
Encàrrec Polònia - temporada 20/21 Polònia 2020-2021 1.996.895,87
Devolució de l’import sobrant de la producció Polònia 
2019/2020 Polònia 2019-2020 -182.886,99
Addenda documental Tricicle 40 intercanvi percentatge titularitat 
i imatges d’arxiu Doc. «El Tricicle, 40 anys i punt final» 4.000,00

Sant Joan Despí, 25 de maig de 2021

Petició informació 326-00007/13

Descripció programa Import pagat

Docuficció de 90 minuts a partir de l’obertura de les fosses comunes de la 
Guerra Civil «Dignes» 171.878,00
Manual d’ús - Producció 13 capítols de 45 minuts Manual de supervivència 480.459,33
Documental de 60’ de durada amb coproducció «Antidiccionari Pompeu» Doc. «Fabra» 55.000,00
Contracte coproducció documental «Maria del Mar Bonet» Doc. «Maria del Mar Bonet» 77.674,40
Liquidació documental «L’últim gegant d’Europa» Doc. «Dinosaures» -2.225,00
Adquisició documental «El documental» 1x52’ Programes P. Aliena 1.500,00
lntercanvi de drets d’emissió amb imatges d’arxiu amb Batabat doc. «Un 
segle, quatre rodes» Doc. «Un segle, quatre rodes» 3.200,00
Telefilm La mort de Guillem La mort de Guillem 200.000,00
lntercanvi. Drets d’explotació temporada castellera 19 per patrocini DAMM Obrint plaça 2019 101.120,40
Producció associada Maria Made in Catalonia pel 30 Minuts 30 minuts 2019 25.209,40

Sant Joan Despí, 25 de maig de 2021
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre els imports pagats a la productora Batabat durant el període 
2018-2020
326-00007/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00005/13.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma 
del model de seguretat pública
310-00029/13

ANUNCI: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, DEL GP VOX

Reg. 3500 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 164 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea respuesta oralmente en el 
Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué va a consistir la reforma del modelo de seguridad pública que le ha 

impuesto un partido que ampara la violencia como la CUP?

Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema 
educatiu
310-00030/13

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 3614 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el sistema educatiu de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
fonaments econòmics i fiscals i les finalitats de la futura gestió 
del conseller d’Economia i Hisenda
310-00031/13

ANUNCI: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 3615 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins fonaments econòmics i fiscals guiaran i quines finalitats perseguirà la 

gestió del conseller d’Economia i Hisenda al front del seu Departament?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orientació 
de les polítiques digitals i de territori
310-00032/13

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 3618 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la orientació de les polítiques digitals i de territori.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Albert Batet i Canadell, president GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre  
les polítiques de recerca
310-00033/13

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 3619 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les polítiques de recerca.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Albert Batet i Canadell, president GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució 
de la pandèmia de Covid-19
310-00034/13

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 3620 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’evolució actual de la pandèmia a Catalunya.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Albert Batet i Canadell, president GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre  
els preparatius del curs escolar 2021-2022
310-00035/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 3625 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els preparatius del proper curs escolar.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies 
estratègiques del Departament d’Empresa i Treball
310-00036/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 3626 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les línies estratègiques del Departament d’Empresa i Treball.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
prioritats polítiques del Departament de la Presidència
310-00037/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 3627 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les prioritats polítiques del Departament de la Presidència.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies 
estratègiques del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural
310-00038/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 3628 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les línies estratègiques del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 

i Agenda Rural.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’atenció 
primària de salut
310-00039/13

ANUNCI: EULÀLIA REGUANT I CURA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3630 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’atenció primària de salut.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orientació 
de les polítiques de seguretat
310-00040/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3632 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la orientació de les políti-

ques de seguretat?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques 
d’habitatge
310-00041/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3633 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les polítiques d’habitatge?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
prevista en matèria de turisme
310-00042/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3634 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la seva estratègia en matè-
ria de turisme?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00017/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 3468 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent 
al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre les mesures previstes per a posar fi a la crisi social
317-00018/13

ANUNCI: IGNACIO GARRIGA VAZ DE CONCICAO, DEL GP VOX

Reg. 3501 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 164 del Reglamento del Parla-
mento, formula la siguiente pregunta al presidente de la Generalitat, para que le sea 
respuesta oralmente en el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas tiene previstas el Govern para acabar con la crisis social que 

padecen los catalanes?

Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2021
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente GP VOX
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00019/13

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 3613 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

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

amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00020/13

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP ECP

Reg. 3616 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pre-
gunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 

política?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP ECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00021/13

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 3621 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pre-
gunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president del Govern en relació als darrers esdeveniments 

de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Albert Batet i Canadell, president GP JxCat
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00022/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 3629 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00023/13

ANUNCI: EULÀLIA REGUANT I CURA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3631 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Ge-
neralitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació política actual.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00024/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3635 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui res-
posta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-
ció amb la situació actual?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de sol·licituds rebudes de subvenció per al pagament del lloguer 
de l’habitatge habitual del 2018 al 2020
314-01323/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
– Quin és el nombre de les sol·licituds rebudes l’any 2018, 2019 i 2020 per obtenir 

la subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual?

Palau del Parlament, 21 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 
sol·licituds acceptades de subvenció per al pagament del lloguer 
de l’habitatge habitual del 2018 al 2020
314-01324/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
– Quin és el nombre de les sol·licituds acceptades durant l’any 2018, 2019 i 2020 

per obtenir la subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual?

Palau del Parlament, 21 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 rebutjades de subvenció per al pagament del lloguer 
de l’habitatge habitual del 2018 al 2020 que corresponen a famílies 
monoparentals
314-01325/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
– Quantes de les sol·licituds rebutjades durant l’any 2018, 2019 i 2020 per ob-

tenir la subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, són famílies 
monoparentals?

Palau del Parlament, 21 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 
sol·licituds rebutjades de subvenció per al pagament del lloguer 
de l’habitatge habitual del 2018 al 2020 que corresponen a famílies 
nombroses
314-01326/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
– Quantes de les sol·licituds rebutjades durant l’any 2018, 2019 i 2020 per ob-

tenir la subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, són famílies 
nombroses?

Palau del Parlament, 21 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 rebutjades de subvenció per al pagament del lloguer 
de l’habitatge habitual del 2018 al 2020 que corresponen a famílies 
amb membres de més de setanta anys
314-01327/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
– Quantes de les sol·licituds rebutjades durant l’any 2018, 2019 i 2020 per obtenir 

la subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, tenen persones de 
més de setanta anys a càrrec seu?

Palau del Parlament, 21 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 
sol·licituds acceptades de subvenció per al pagament del lloguer 
de l’habitatge habitual del 2018 al 2020 que corresponen a espanyols 
amb document nacional d’identitat
314-01328/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
– Quantes de les sol·licituds acceptades durant l’any 2018, 2019 i 2020 per obte-

nir la subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, són espanyols 
amb DNI?

Palau del Parlament, 21 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 acceptades de subvenció per al pagament del lloguer 
de l’habitatge habitual del 2018 al 2020 que corresponen a residents 
amb número d’identificació d’estranger
314-01329/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
– Quantes de les sol·licituds acceptades durant l’any 2018, 2019 i 2020 per obte-

nir la subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, són estrangers 
residents legalment amb NIE?

Palau del Parlament, 21 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 sol·licituds rebudes d’indemnitzacions, ajuts i prestacions 
per a dones víctimes de violència masclista del 2018 al 2020
314-01330/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
– Quantes sol·licituds hi ha hagut en els anys 2018, 2019 i 2020 per a indemnit-

zacions, ajuts i prestacions econòmiques a dones víctimes de «violència masclista»?

Palau del Parlament, 21 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 acceptades d’indemnitzacions, ajuts i prestacions 
per a dones víctimes de violència masclista el 2019 i el 2020
314-01331/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
– Quantes sol·licituds han estat acceptades en els anys 2019 i 2020 per l’atorga-

ment d’indemnitzacions, ajuts i prestacions econòmiques a dones víctimes de «vio-
lència masclista»?

Palau del Parlament, 21 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 país d’origen 
de les dones que han sol·licitat indemnitzacions, ajuts i prestacions 
per a víctimes de violència masclista
314-01332/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
– Quin és el país d’origen de les dones que han sol·licitat per ser beneficiàries 

d’indemnitzacions, ajuts i prestacions econòmiques a dones víctimes de «violència 
masclista»?

Palau del Parlament, 21 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 país d’origen 
de les dones beneficiàries d’indemnitzacions, ajuts i prestacions 
per a víctimes de violència masclista
314-01333/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
– Quin és el país d’origen de les dones que són beneficiàries d’indemnitzacions, 

ajuts i prestacions econòmiques a dones víctimes de «violència masclista»?

Palau del Parlament, 21 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 projecte 
d’un centre d’acollida de menors a Arenys de Mar (Maresme)
314-01334/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
– Quina és la intenció que té el Govern de la Generalitat entorn al projecte d’un 

centre d’acollida de menors a la Raureta d’Arenys de Mar?

Palau del Parlament, 21 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 les negociacions 
amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar (Maresme) amb relació a l’obertura 
d’un centre d’acollida de menors
314-01335/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 2990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
– Quin és l’estat de les negociacions entre el Govern de la Generalitat i l’Ajunta-

ment d’Arenys de Mar per la possible obertura d’un centre d’acollida de menors a la 
Raureta d’Arenys de Mar?

Palau del Parlament, 21 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 l’atenció presencial 
del CAP Cotxeres de Barcelona de l’inici de la pandèmia ençà
314-01336/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Mario García Gómez, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nivell d’atenció presencial en el CAP Cotxeres de Barcelona i quina 

ha estat la seva evolució des de l’inici de la pandèmia?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gómez, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis de 
professionals en el Centre Integral Sanitari Cotxeres de Barcelona
314-01337/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Mario García Gómez, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Perquè es produeixen canvis constants de professionals, tant de nivell faculta-

tiu com d’infermeria, en el Centre Integral Sanitari (CIS) Cotxeres de Barcelona?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gómez, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions 
laborals i retributives dels professionals del Centre Integral Sanitari 
de Cotxeres, de Barcelona
314-01338/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Mario García Gómez, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les condicions laborals i retributives dels i les professionals del 

Centre Integral Sanitari (CIS) de Barcelona i quines diferències hi ha entre ells  
i elles i el personal dels centres d’Atenció Primària de l’ICS?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gómez, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data 
de finalització de la prestació del servei de l’empresa Vitae 
per a gestionar el Centre Integral Sanitari de Cotxeres, de Barcelona
314-01339/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Mario García Gómez, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan finalitza la prestació del servei per part de l’empresa Vitae SAU amb el 

Consorci de Salut i Social de Catalunya per gestionar el Centre Integral Sanitari 
(CIS) de Cotxeres a Barcelona?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gómez, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’internalitzar el serveis de rehabilitació i de fomentar el Pla pilot 
de reforç de l’atenció domiciliària del Centre Integral Sanitari de 
Cotxeres, de Barcelona
314-01340/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Mario García Gómez, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha previst internalitzar els serveis de Rehabilitació i fomentar el pla pilot 

de reforç a l’atenció domiciliaria Centre Integral Sanitari (CIS) de Cotxeres a Bar-
celona?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gómez, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn 
de les especialitats que ha perdut el CAP Cotxeres, de Barcelona
314-01341/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Mario García Gómez, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan retornaran les especialitats que s’han anat perdent en el CAP Cotxeres 

de Barcelona?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gómez, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals amb contracte eventual a l’Institut Català de la Salut
314-01342/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Judit Alcalá González, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de professionals amb contracte eventual a l’Institut Català 

de la Salut? Es demana la informació per professions, diferents categories professio-
nals i regions sanitàries

Palau del Parlament, 17 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Judit Alcalá González, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana 
dels contractes eventuals de l’Institut Català de la Salut
314-01343/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Judit Alcalá González, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la durada mitjana dels contractes eventuals de l’Institut Català de la 

Salut?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Judit Alcalá González, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de professionals interins de l’Institut Català de la Salut
314-01344/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Judit Alcalá González, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de professionals interins que hi ha a l’Institut Català de la 

Salut? Es demana la informació per professions i regions sanitàries.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Judit Alcalá González, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a fer 
efectives les direccions per objectius dels professionals sanitaris
314-01345/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Judit Alcalá González, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin són els criteris per fer efectives les DPO dels professionals sanitaris de 

l’any 2021? S’han discutit amb la taula sectorial?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Judit Alcalá González, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de la borsa 
de treball de l’Institut Català de la Salut
314-01346/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Judit Alcalá González, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Com es gestiona la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Judit Alcalá González, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius 
pels quals ha reduït una línia d’ESO a l’Institut Noet, de Berga
314-01347/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup 

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

Al municipi de Berga, coexisteixen dos instituts públics, l’IES Guillem de Ber-
guedà i l’IES Serra de Noet. Sense explicacions ni debat, l’IES Serra de Noet, ha 
perdut una línia d’ESO de cara el curs 2021 - 2022, fet que ha creat una situació 
injusta i gens dialogant, per la qual cosa s’han dut a terme diverses mobilitzacions 
d’alumnes i professorat per evitar aquesta pèrdua.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels quals el Departament d’Educació ha acordat reduir 

una línia d’ESO a l’IES Serra de Noet, Berga, de cara el proper curs 2021-2022?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2021
Esther Niubó Cidoncha, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputats GP PSC-Units



BOPC 52
8 de juny de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 65 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el diàleg amb 
els instituts d’educació secundària públics de Berga per a tancar 
una línia d’ESO a l’Institut Noet
314-01348/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup 

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

Al municipi de Berga, coexisteixen dos instituts públics, l’IES Guillem de Ber-
guedà i l’IES Serra de Noet. Sense explicacions ni debat, l’IES Serra de Noet, ha 
perdut una línia d’ESO de cara el curs 2021 - 2022, fet que ha creat una situació 
injusta i gens dialogant, per la qual cosa s’han dut a terme diverses mobilitzacions 
d’alumnes i professorat per evitar aquesta pèrdua.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha pres aquest acord una prèvia negociació i diàleg amb els dos IES públics 

de Berga?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021
Esther Niubó Cidoncha, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà 
d’arribada d’una ambulància per una urgència als barris de Ciutat 
Meridiana, Torre Baró i Vallbona, de Barcelona
314-01349/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Mario García Gómez, diputat del Grup Par-

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

Els barris de la zona nord del districte de Nou Barris són barris que per la seva 
situació geogràfica se senten moltes vegades oblidats i allunyats de la resta de la ciu-
tat. Són barris amb unes realitats urbanístiques molt complexes: de la densitat del 
barri de Ciutat Meridiana amb més de 11.000 habitants; passem a la dispersió geo-
gràfica del barri de Torre Baró amb gairebé 3.000 habitants; i al barri de Vallbona 
amb gairebé 1.500 habitants i aïllat urbanísticament entre vies de comunicació i el 
riu Besós. El CAP de la Zona Nord dóna servei a tots tres barris i és un centre que 
actualment també pateix les mancances que pateix l’Atenció Primària a Catalunya. 
La seva situació geogràfica i viària complica la comunicació ràpida entre els serveis 
d’emergències i la ciutadania, així com el seu trasllat a instal·lacions hospitalàries. 
A més, no es disposa de servei d’ambulàncies la qual cosa és un fet que preocupa, i 
molt, als veïns i veïnes d’aquest barris. El passat 12 de desembre de 2019, el consell 
plenari del districte de Nou Barris va a aprovar una proposició instant al Consorci 
Sanitari de Barcelona a desplegar una base d’ambulàncies a la zona.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la mitjana de temps d’arribada de les ambulàncies per una urgència a 

Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gómez, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà  
que triga una ambulància a atendre una urgència als barris de Ciutat 
Meridiana, Torre Baró i Vallbona, de Barcelona
314-01350/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Mario García Gómez, diputat del Grup Par-

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

Els barris de la zona nord del districte de Nou Barris són barris que per la seva 
situació geogràfica se senten moltes vegades oblidats i allunyats de la resta de la ciu-
tat. Són barris amb unes realitats urbanístiques molt complexes: de la densitat del 
barri de Ciutat Meridiana amb més de 11.000 habitants; passem a la dispersió geo-
gràfica del barri de Torre Baró amb gairebé 3.000 habitants; i al barri de Vallbona 
amb gairebé 1.500 habitants i aïllat urbanísticament entre vies de comunicació i el 
riu Besós. El CAP de la Zona Nord dóna servei a tots tres barris i és un centre que 
actualment també pateix les mancances que pateix l’Atenció Primària a Catalunya. 
La seva situació geogràfica i viària complica la comunicació ràpida entre els serveis 
d’emergències i la ciutadania, així com el seu trasllat a instal·lacions hospitalàries. 
A més, no es disposa de servei d’ambulàncies la qual cosa és un fet que preocupa, i 
molt, als veïns i veïnes d’aquest barris. El passat 12 de desembre de 2019, el consell 
plenari del districte de Nou Barris va a aprovar una proposició instant al Consorci 
Sanitari de Barcelona a desplegar una base d’ambulàncies a la zona.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant de temps triga, de mitjana, una ambulància a atendre una urgència 

a Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona? És equiparable a la d’altres barris de la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gómez, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió  
de crear una base d’ambulàncies al CAP Zona Nord, de Barcelona
314-01351/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Mario García Gómez, diputat del Grup Par-

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

Els barris de la zona nord del districte de Nou Barris són barris que per la seva 
situació geogràfica se senten moltes vegades oblidats i allunyats de la resta de la ciu-
tat. Són barris amb unes realitats urbanístiques molt complexes: de la densitat del 
barri de Ciutat Meridiana amb més de 11.000 habitants; passem a la dispersió geo-
gràfica del barri de Torre Baró amb gairebé 3.000 habitants; i al barri de Vallbona 
amb gairebé 1.500 habitants i aïllat urbanísticament entre vies de comunicació i el 
riu Besós. El CAP de la Zona Nord dóna servei a tots tres barris i és un centre que 
actualment també pateix les mancances que pateix l’Atenció Primària a Catalunya. 
La seva situació geogràfica i viària complica la comunicació ràpida entre els serveis 
d’emergències i la ciutadania, així com el seu trasllat a instal·lacions hospitalàries. 
A més, no es disposa de servei d’ambulàncies la qual cosa és un fet que preocupa, i 
molt, als veïns i veïnes d’aquest barris. El passat 12 de desembre de 2019, el consell 
plenari del districte de Nou Barris va a aprovar una proposició instant al Consorci 
Sanitari de Barcelona a desplegar una base d’ambulàncies a la zona.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Està prevista la creació d’una base d’ambulàncies al CAP de la Zona Nord?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gómez, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta 
d’integrar la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra a les àrees 
regionals de recursos operatius
314-01352/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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.

Algunes informacions periodístiques aparegudes recentment assenyalen la des-
aparició de la Brigada Mòbil a través de la seva integració a les ARROS (Àrees Re-
gionals de Recursos Operatius), implantades a les diferents Regions Policials, llevat 
de la Regió policial de l’Ebre i la del Pirineu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el grau de maduresa d’aquesta proposta i en quins àmbits del Departa-
ment d’Interior i de la DG de la Policia ha estat debatuda?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha informat 
el Consell de la Policia de la possible integració de la Brigada Mòbil 
dels Mossos d’Esquadra a les àrees regionals de recursos operatius
314-01353/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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.

Algunes informacions periodístiques aparegudes recentment assenyalen la des-
aparició de la Brigada Mòbil a través de la seva integració a les ARROS (Àrees Re-
gionals de Recursos Operatius), implantades a les diferents Regions Policials, llevat 
de la Regió policial de l’Ebre i la del Pirineu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha estat informat el Consell de la Policia d’aquest canvi?
Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les implicacions 
laborals en els agents de la integració de la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra a les àrees regionals de recursos operatius
314-01354/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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.

Algunes informacions periodístiques aparegudes recentment assenyalen la des-
aparició de la Brigada Mòbil a través de la seva integració a les ARROS (Àrees Re-
gionals de Recursos Operatius), implantades a les diferents Regions Policials, llevat 
de la Regió policial de l’Ebre i la del Pirineu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines implicacions té aquest canvi des de la perspectiva laboral per als i les 

agents de la Brigada Mòbil?
Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incardinació 
de la integració de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra a les 
àrees regionals de recursos operatius amb les proclames de revisió 
del model d’ordre públic
314-01355/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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.

Algunes informacions periodístiques aparegudes recentment assenyalen la des-
aparició de la Brigada Mòbil a través de la seva integració a les ARROS (Àrees Re-
gionals de Recursos Operatius), implantades a les diferents Regions Policials, llevat 
de la Regió policial de l’Ebre i la del Pirineu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com cal incardinar aquest canvi en les proclames de revisió del model d’ordre 

públic fetes per part dels partits que donen suport al Govern?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió  
d’obrir al Parlament el debat sobre la gestió de l’ordre públic
314-01356/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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.

Algunes informacions periodístiques aparegudes recentment assenyalen la des-
aparició de la Brigada Mòbil a través de la seva integració a les ARROS (Àrees Re-
gionals de Recursos Operatius), implantades a les diferents Regions Policials, llevat 
de la Regió policial de l’Ebre i la del Pirineu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Preveu el Govern obrir el debat sobre la gestió de l’ordre públic al Parlament de 

Catalunya, tal i com han proclamat els partits que li donen suport?
Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte 
pressupostari de la proposta d’integrar la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra a les àrees regionals de recursos operatius
314-01357/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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.

Algunes informacions periodístiques aparegudes recentment assenyalen la des-
aparició de la Brigada Mòbil a través de la seva integració a les ARROS (Àrees Re-
gionals de Recursos Operatius), implantades a les diferents Regions Policials, llevat 
de la Regió policial de l’Ebre i la del Pirineu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin impacte pressupostari té la implementació d’aquesta proposta?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impulsor de 
la proposta de fusionar la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra 
i les àrees regionals de recursos operatius
314-01358/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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.

Algunes informacions periodístiques aparegudes recentment assenyalen la des-
aparició de la Brigada Mòbil a través de la seva integració a les ARROS (Àrees Re-
gionals de Recursos Operatius), implantades a les diferents Regions Policials, llevat 
de la Regió policial de l’Ebre i la del Pirineu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La proposta de fusionar la Brigada Mòbil i les ARROS ha estat impulsada des 

del Cos de Mossos d’Esquadra, o és una iniciativa de la Conselleria d’Interior a tra-
vés de la DG de la Policia?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius 
de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra que es traslladaran 
a altres regions policials en cas d’integració a les àrees regionals 
de recursos operatius
314-01359/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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.

Algunes informacions periodístiques aparegudes recentment assenyalen la des-
aparició de la Brigada Mòbil a través de la seva integració a les ARROS (Àrees Re-
gionals de Recursos Operatius), implantades a les diferents Regions Policials, llevat 
de la Regió policial de l’Ebre i la del Pirineu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En cas de prosperar la proposta d’integració de BRIMO i ARROS, quants efec-

tius avui adscrits a la BRIMO seran traslladats a regions policials deferents de la 
que actualment presten servei?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
per a implantar el nou model de gestió d’ordre públic
314-01360/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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.

Algunes informacions periodístiques aparegudes recentment assenyalen la des-
aparició de la Brigada Mòbil a través de la seva integració a les ARROS (Àrees Re-
gionals de Recursos Operatius), implantades a les diferents Regions Policials, llevat 
de la Regió policial de l’Ebre i la del Pirineu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari d’implantació d’aquest nou model de gestió d’ordre públic?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
canvis en la formació dels agents de la Brigada Mòbil dels Mossos 
d’Esquadra i de les àrees regionals de recursos operatius
314-01361/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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.

Algunes informacions periodístiques aparegudes recentment assenyalen la des-
aparició de la Brigada Mòbil a través de la seva integració a les ARROS (Àrees Re-
gionals de Recursos Operatius), implantades a les diferents Regions Policials, llevat 
de la Regió policial de l’Ebre i la del Pirineu.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Contempla el Departament d’Interior introduir canvis en la formació tant dels 

membres de les ARRO, con d’aquells que procedeixin de la BRIMO, a través de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del metge 
de Tarroja de Segarra al CAP Cervera
314-01362/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
Recentment, l’Associació d’Usuaris de la Salut Pública de la Segarra ha recollit 

una queixa de la ciutadania dels municipis segarrencs de Tarroja i de Plans de Sió 
originada amb la decisió unilateral del Departament de Salut del trasllat del metge 
de Tarroja al CAP de Cervera. Les persones afectades denunciaren en una mobilit-
zació pública del passat dilluns, 25 de febrer que el Departament havia pres aquesta 
decisió sense consultar ni informar els municipis afectats.

L’Associació denuncia que deixar de prestar aquest servei, com ha estat fins ara, 
limita de manera important l’atenció sanitària, la tangible i la més íntima que com-
porta la relació metge-pacient/infermera-pacient, que necessiten i mereixen els ha-
bitants, en bona part molt grans, dels diversos pobles dispersos dels municipis de la 
comarca. Alhora, afirma que també estan en perill de córrer la mateixa dissort els 
consultoris locals centralitzats de Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet i Sant 
Ramon i que la causa de tot plegat rau en la manca de metges disposats a venir, no 
només a aquests consultoris, sinó també als CAP de Cervera i Guissona.

En conseqüència, reclamen que s’incentivi l’exercici de la medicina en les zones 
rurals o, en cas contrari, la manca de professionals provocarà la desatenció mèdica 
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i sanitària de la comarca. Amb aquest agreujament no només quedarà desatesa la 
població més gran, sinó que es frustrarà l’oportunitat actual de repoblament fami-
liar originat en les noves dinàmiques de migració de la ciutat al camp. A més, la 
previsió que en poc temps hi haurà sortides d’altres professionals per jubilacions o 
canvis de destinació, fa témer l’aprofundiment d’aquesta problemàtica, en clara ini-
quitat territorial.

– El Govern de la Generalitat té constància d’aquests fets?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació 
del tancament del consultori mèdic de Tarroja de Segarra
314-01363/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
Recentment, l’Associació d’Usuaris de la Salut Pública de la Segarra ha recollit 

una queixa de la ciutadania dels municipis segarrencs de Tarroja i de Plans de Sió 
originada amb la decisió unilateral del Departament de Salut del trasllat del metge 
de Tarroja al CAP de Cervera. Les persones afectades denunciaren en una mobilit-
zació pública del passat dilluns, 25 de febrer que el Departament havia pres aquesta 
decisió sense consultar ni informar els municipis afectats.

L’Associació denuncia que deixar de prestar aquest servei, com ha estat fins ara, 
limita de manera important l’atenció sanitària, la tangible i la més íntima que com-
porta la relació metge-pacient/infermera-pacient, que necessiten i mereixen els ha-
bitants, en bona part molt grans, dels diversos pobles dispersos dels municipis de la 
comarca. Alhora, afirma que també estan en perill de córrer la mateixa dissort els 
consultoris locals centralitzats de Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet i Sant 
Ramon i que la causa de tot plegat rau en la manca de metges disposats a venir, no 
només a aquests consultoris, sinó també als CAP de Cervera i Guissona.

En conseqüència, reclamen que s’incentivi l’exercici de la medicina en les zones 
rurals o, en cas contrari, la manca de professionals provocarà la desatenció mèdica 
i sanitària de la comarca. Amb aquest agreujament no només quedarà desatesa la 
població més gran, sinó que es frustrarà l’oportunitat actual de repoblament fami-
liar originat en les noves dinàmiques de migració de la ciutat al camp. A més, la 
previsió que en poc temps hi haurà sortides d’altres professionals per jubilacions o 
canvis de destinació, fa témer l’aprofundiment d’aquesta problemàtica, en clara ini-
quitat territorial.

– Quina ha estat la justificació que ha portat al Departament de Salut de la Gene-
ralitat a tancar el consultori mèdic de Tarroja de Segarra? És aquesta decisió defini-
tiva o bé hi ha intenció de recuperar el servei?

Palau del Parlament, 19 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 tancar 
els consultoris mèdics de la Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet 
i Sant Ramon (Segarra)
314-01364/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
Recentment, l’Associació d’Usuaris de la Salut Pública de la Segarra ha recollit 

una queixa de la ciutadania dels municipis segarrencs de Tarroja i de Plans de Sió 
originada amb la decisió unilateral del Departament de Salut del trasllat del metge 
de Tarroja al CAP de Cervera. Les persones afectades denunciaren en una mobilit-
zació pública del passat dilluns, 25 de febrer que el Departament havia pres aquesta 
decisió sense consultar ni informar els municipis afectats.

L’Associació denuncia que deixar de prestar aquest servei, com ha estat fins ara, 
limita de manera important l’atenció sanitària, la tangible i la més íntima que com-
porta la relació metge-pacient/infermera-pacient, que necessiten i mereixen els ha-
bitants, en bona part molt grans, dels diversos pobles dispersos dels municipis de la 
comarca. Alhora, afirma que també estan en perill de córrer la mateixa dissort els 
consultoris locals centralitzats de Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet i Sant 
Ramon i que la causa de tot plegat rau en la manca de metges disposats a venir, no 
només a aquests consultoris, sinó també als CAP de Cervera i Guissona.

En conseqüència, reclamen que s’incentivi l’exercici de la medicina en les zones 
rurals o, en cas contrari, la manca de professionals provocarà la desatenció mèdica 
i sanitària de la comarca. Amb aquest agreujament no només quedarà desatesa la 
població més gran, sinó que es frustrarà l’oportunitat actual de repoblament fami-
liar originat en les noves dinàmiques de migració de la ciutat al camp. A més, la 
previsió que en poc temps hi haurà sortides d’altres professionals per jubilacions o 
canvis de destinació, fa témer l’aprofundiment d’aquesta problemàtica, en clara ini-
quitat territorial.

– El Govern de la Generalitat té en previsió tancar, igualment, els consultoris 
mèdics de Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet i Sant Ramon?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incentivar els metges amb canvis retributius perquè exerceixin 
al món rural
314-01365/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
Recentment, l’Associació d’Usuaris de la Salut Pública de la Segarra ha recollit 

una queixa de la ciutadania dels municipis segarrencs de Tarroja i de Plans de Sió 
originada amb la decisió unilateral del Departament de Salut del trasllat del metge 
de Tarroja al CAP de Cervera. Les persones afectades denunciaren en una mobilit-
zació pública del passat dilluns, 25 de febrer que el Departament havia pres aquesta 
decisió sense consultar ni informar els municipis afectats.

L’Associació denuncia que deixar de prestar aquest servei, com ha estat fins ara, 
limita de manera important l’atenció sanitària, la tangible i la més íntima que com-
porta la relació metge-pacient/infermera-pacient, que necessiten i mereixen els ha-
bitants, en bona part molt grans, dels diversos pobles dispersos dels municipis de la 
comarca. Alhora, afirma que també estan en perill de córrer la mateixa dissort els 
consultoris locals centralitzats de Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet i Sant 
Ramon i que la causa de tot plegat rau en la manca de metges disposats a venir, no 
només a aquests consultoris, sinó també als CAP de Cervera i Guissona.

En conseqüència, reclamen que s’incentivi l’exercici de la medicina en les zones 
rurals o, en cas contrari, la manca de professionals provocarà la desatenció mèdica 
i sanitària de la comarca. Amb aquest agreujament no només quedarà desatesa la 
població més gran, sinó que es frustrarà l’oportunitat actual de repoblament fami-
liar originat en les noves dinàmiques de migració de la ciutat al camp. A més, la 
previsió que en poc temps hi haurà sortides d’altres professionals per jubilacions o 
canvis de destinació, fa témer l’aprofundiment d’aquesta problemàtica, en clara ini-
quitat territorial.

– El Departament de Salut té la previsió d’incentivar amb canvis retributius (o 
alguna altra opció) l’exercici en el mon rural de metgesses i metges amb dedicació 
preferent a cada zona?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a posar 
fi a la caiguda de les ràtios de metge per habitant
314-01366/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
Recentment, l’Associació d’Usuaris de la Salut Pública de la Segarra ha recollit 

una queixa de la ciutadania dels municipis segarrencs de Tarroja i de Plans de Sió 
originada amb la decisió unilateral del Departament de Salut del trasllat del metge 
de Tarroja al CAP de Cervera. Les persones afectades denunciaren en una mobilit-
zació pública del passat dilluns, 25 de febrer que el Departament havia pres aquesta 
decisió sense consultar ni informar els municipis afectats.

L’Associació denuncia que deixar de prestar aquest servei, com ha estat fins ara, 
limita de manera important l’atenció sanitària, la tangible i la més íntima que com-
porta la relació metge-pacient/infermera-pacient, que necessiten i mereixen els ha-
bitants, en bona part molt grans, dels diversos pobles dispersos dels municipis de la 
comarca. Alhora, afirma que també estan en perill de córrer la mateixa dissort els 
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consultoris locals centralitzats de Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet i Sant 
Ramon i que la causa de tot plegat rau en la manca de metges disposats a venir, no 
només a aquests consultoris, sinó també als CAP de Cervera i Guissona.

En conseqüència, reclamen que s’incentivi l’exercici de la medicina en les zones 
rurals o, en cas contrari, la manca de professionals provocarà la desatenció mèdica 
i sanitària de la comarca. Amb aquest agreujament no només quedarà desatesa la 
població més gran, sinó que es frustrarà l’oportunitat actual de repoblament fami-
liar originat en les noves dinàmiques de migració de la ciutat al camp. A més, la 
previsió que en poc temps hi haurà sortides d’altres professionals per jubilacions o 
canvis de destinació, fa témer l’aprofundiment d’aquesta problemàtica, en clara ini-
quitat territorial.

– El Govern de la Generalitat té algun pla per acabar i revertir amb la caiguda 
continuada en picat de les ràtios entre metge i habitant a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals 
del Siscat que deriven interrupcions voluntàries de l’embaràs 
instrumentals a clíniques privades
314-01367/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la llista dels hospitals del Siscat que estan derivant Intervencions Vo-

luntàries d’Embaràs (IVE) instrumentals a clíniques privades? Quina és la llista de 
clíniques on s’han derivat?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció 
a la salut sexual i reproductiva de referència i la població que atenen
314-01368/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Classificat segons regió sanitària i per governs territorials (comarca): 
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– Quins centres de referència ASSIR hi ha a cadascuna de les comarques del 
Principat i a quina població de referència atén cadascun d’ells?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals 
de referència en ginecologia i obstetrícia
314-01369/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Classificat segons regió sanitària i per governs territorials (comarca): 
– Quins hospitals de referència en matèria de ginecologia i obstetrícia hi ha a 

cadascuna de les comarques del Principat?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals 
de referència en ginecologia i obstetrícia que fan interrupcions 
voluntàries de l’embaràs quirúrgiques
314-01370/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Respecte a tots i cadascun dels hospitals de referència en matèria de ginecolo-

gia i obstetrícia que hi ha a cadascuna de les comarques del Principat, en quins d’ells 
es porten a terme IVEs quirúrgics?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les interrupcions 
voluntàries de l’embaràs quirúrgiques que s’han fet als hospitals de 
referència en ginecologia i obstetrícia els darrers cinc anys segons 
diversos paràmetres
314-01371/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Respecte a tots i cadascun dels hospitals de referència en matèria de ginecologia 

i obstetrícia que hi ha a cadascuna de les comarques del principat, quantes IVEs 
quirúrgiques s’ha portat a terme: 

– Entre les setmanes 10 i 14 d’embaràs i sense situació de risc greu per a la mare 
entre els últims 5 anys?

– De més de 22 setmanes d’embaràs i amb situació de risc greu per a la mare als 
últims 5 anys?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’hospitals de referència en ginecologia i obstetrícia amb membres 
i fundacions eclesiàstiques en llur patronat que no fan interrupcions 
voluntàries de l’embaràs quirúrgiques
314-01372/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin percentatge dels hospitals de referència en matèria de ginecologia i obste-

trícia i que tenen membres o fundacions eclesiàstiques en el seu patronat no porten 
a terme IVEs quirúrgics?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions 
d’interrupcions voluntàries de l’embaràs quirúrgiques des d’hospitals 
de referència en ginecologia i obstetrícia els darrers cinc anys
314-01373/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el cas que en algun hospital de referència en matèria de ginecologia i obs-

tetrícia no es porti a terme IVEs quirúrgiques; quantes derivacions s’han portat a 
terme i a quins centres els últims 5 anys? Quins motius s’al·leguen per portar a terme 
aquestes derivacions?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la setmana de 
gestació fins la qual es fan interrupcions voluntàries de l’embaràs 
farmacològiques en centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva 
de referència
314-01374/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Respecte a tots i cadascun dels centres de referència ASSIR que hi ha a cadas-

cuna de les comarques del Principat, fins a quina setmana de gestació es porten a 
terme IVEs farmacològics?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions 
d’interrupcions voluntàries de l’embaràs farmacològiques fins 
a les deu setmanes de gestació els darrers cinc anys
314-01375/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En cas que en algun d’aquests ASSIRs de referència no es facin les IVEs far-

macologiques fins a les 10 setmanes, existeix derivacions a altres institucions perquè 
es pugui portar a terme fins a la setmana 10 de gestació? Quantes derivacions s’han 
portat a terme i a quins centres en els últims 5 anys?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
del Servei Català de la Salut per a garantir el dret de la interrupció 
voluntària de l’embaràs
314-01376/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions s’han posat en marxa des del CatSalut per garantir el dret 

a l’IVE?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació, 
la divulgació i la formació relatives al dret de la interrupció voluntària 
de l’embaràs que dona el Servei Català de la Salut
314-01377/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions d’informació, divulgació i formació al voltant del dret a 

l’IVE s’han portat a terme des del CatSalut? I, concretament, quines actuacions 
d’aquest tipus s’han fet en l’àmbit educatiu?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de casos d’objecció de consciència dels professionals de la salut 
amb relació a la interrupció voluntària de l’embaràs que han provocat 
el desplaçament de les pacients a altres centres sanitaris
314-01378/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants casos s’han documentat en els quals l’objecció de consciència d’al-

guns professionals provoquin el desplaçament d’aquelles pacients que desitgin fer un 
IVE en aquell centre? Desglossar la resposta per centre d’atenció, regió sanitària i any.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de professionals de la salut objectors de consciència amb relació 
a la pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs
314-01379/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants professionals de la salut que han fet objecció de consciència a la pràc-

tica de l’IVE hi ha documentats actualment? (Desglossat per centre d’atenció i regió 
sanitària)

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
adoptats per a evitar que l’objecció de consciència en la pràctica 
de la interrupció voluntària de l’embaràs provoqui el desplaçament 
de pacients a altres centres sanitaris
314-01380/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes s’han portat a terme per evitar que l’objecció de conscièn-

cia a la pràctica de l’IVE d’alguns professionals provoqui el desplaçament d’aquelles 
pacients que desitgin fer un IVE?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
de la llibertat d’elecció entre la interrupció voluntària de l’embaràs 
farmacològica i la quirúrgica
314-01381/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com es garanteix la llibertat d’elecció entre l’IVE farmacològic i quirúrgic?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atorgament d’algun 
certificat d’empresa familiarment responsable a les empreses que 
adopten mesures de conciliació familiar i social per als treballadors
314-01382/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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

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

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿La Generalitat de Cataluña facilita algún certificado de empresa familiarmen-

te responsable a aquellas empresas que adopten medidas para la conciliación de la 
vida familiar y social de sus trabajadores?

Palacio del Parlamento, 25 de mayo de 2021 
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
per a preservar la casa Vallmanya, d’Alcarràs (Segrià)
314-01383/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pau Juvillà Ballester, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
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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 casa de Vallmanya (Alcarràs - Segrià) va pertànyer a la família d’Eugènia 

Lamarca, muller de Francesc Macià. L’any 1897, després de la mort del pare d’Eu-
gènia, l’arquitecte lleidatà Agapit Lamarca, el matrimoni comença a passar molts 
estius a la casa pairal, estades que s’allarguen fins a la mort de Macià l’any 1933, en-
cara que queden interrompudes pels anys d’exili del polític. La casa es va convertir 
en un espai on Macià anava per desconnectar de la vida com a militar i posterior-
ment com a polític, per tant té un innegable valor històric i patrimonial.

Actualment l’immoble es troba en estat ruïnós degut a diversos esfondraments a 
la coberta i esquerdes a la façana principal a causa de l’abandonament per part de 
l’empresari agrícola que n’és propietari.

Amb al voluntat de salvar aquest edifici, pel seu valor patrimonial, històric, ar-
tístic, arquitectònic i memorial, ha sorgit la plataforma #SalvemCasaVallmanya im-
pulsada per diferents ciutadans i entitats culturals del territori. Aquesta plataforma 
defensa la conservació i dinamització de la casa pairal de la família del president 
Francesc Macià a Vallmanya, Alcarràs (el Segrià, Lleida), ha impulsat un manifest 
amb diverses adhesions i ha dut a terme accions com la de l’onze d’abril de l’any en 
curs, on més d’un centenar de persones van participar en un acte a Vallmanya per 
exigir a l’ajuntament la compra i restauració urgent de la casa pairal. Així mateix la 
plataforma ha dut a terme diverses reunions amb l’Ajuntament i d’altres institucions 
i entitats com l’exconseller de Cultura Lluís Puig.

D’altra banda, aquest gener, el consistori va informar que està intentant que l’ac-
tual propietari de la finca i l’empresari reprenguin les converses que ara estan pa-
ralitzades i, al mateix temps, està treballant en l’alternativa de comptar amb la col-
laboració de finançament públic. L’alcalde, Jordi Janés, ha enviat cartes demanant 
aportacions a el vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere 
Aragonès; al president de la Diputació, Joan Talarn; al president de la Fundació Jo-
sep Irla, Joan Manuel Tresserras, i al ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez 
Uribes.

Segons indica la premsa local, la Diputació de Lleida i la Conselleria de Cultura 
ja s’han compromès a col·laborar en la rehabilitació de l’edifici un cop sigui de pro-
pietat municipal

– Quines accions ha dut a terme la Generalitat i quines preveu dur a terme per 
tal de preservar aquest edifici?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conflicte de 
l’empresa Grupo Sifu pel compliment del conveni laboral dels centres 
especials de treball d’àmbit estatal
314-01384/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 3318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Els treballadors i treballadores de l’empresa Grup Sifu s’han mobilitzat per re-
clamar el compliment del Conveni dels centres Especials de Treball d’àmbit estatal. 
El Grup Sifu és una empresa que es dedica a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat mitjançant la prestació de serveis amb treballadores i treballadors 

Segons els i les representants de les treballadores i treballadors del grup Sifu de-
manen aplicació correcta de categories, pagament de la nocturnitat segons condició 
més beneficiosa, vacances segons conveni, contractes parcials amb acord d’hores 
complementàries i respecte a la no realització d’hores extres.

Les mobilitzacions convocades el 25 de maig per tal d’establir una taula de dià-
leg amb les persones responsables de la presa de decisions a la empresa.

Tanmateix, sembla que està entredit la llibertat sindical, atès que existeixen evi-
dents interferències per part de l’empresa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern és coneixedor d’aquest conflicte laboral?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva mediació 
entre els representants sindicals i l’empresa Grupo Sifu
314-01385/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 3319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Els treballadors i treballadores de l’empresa Grup Sifu s’han mobilitzat per re-
clamar el compliment del Conveni dels centres Especials de Treball d’àmbit estatal. 
El Grup Sifu és una empresa que es dedica a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat mitjançant la prestació de serveis amb treballadores i treballadors 

Segons els i les representants de les treballadores i treballadors del grup Sifu de-
manen aplicació correcta de categories, pagament de la nocturnitat segons condició 
més beneficiosa, vacances segons conveni, contractes parcials amb acord d’hores 
complementàries i respecte a la no realització d’hores extres.

Les mobilitzacions convocades el 25 de maig per tal d’establir una taula de dià-
leg amb les persones responsables de la presa de decisions a la empresa.

Tanmateix, sembla que està entredit la llibertat sindical, atès que existeixen evi-
dents interferències per part de l’empresa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern ha mediat entre empresa i representants sindicals?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades perquè l’empresa Grupo Sifu compleixi el conveni laboral 
dels centres especials de treball d’àmbit estatal
314-01386/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 3320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Els treballadors i treballadores de l’empresa Grup Sifu s’han mobilitzat per re-
clamar el compliment del Conveni dels centres Especials de Treball d’àmbit estatal. 
El Grup Sifu és una empresa que es dedica a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat mitjançant la prestació de serveis amb treballadores i treballadors 

Segons els i les representants de les treballadores i treballadors del grup Sifu de-
manen aplicació correcta de categories, pagament de la nocturnitat segons condició 
més beneficiosa, vacances segons conveni, contractes parcials amb acord d’hores 
complementàries i respecte a la no realització d’hores extres.

Les mobilitzacions convocades el 25 de maig per tal d’establir una taula de dià-
leg amb les persones responsables de la presa de decisions a la empresa.

Tanmateix, sembla que està entredit la llibertat sindical, atès que existeixen evi-
dents interferències per part de l’empresa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Govern per vetllar pel compliment del Conveni la-

boral dels treballadors i treballadores?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021 
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
a l’empresa Grupo Sifu
314-01387/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 3321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Els treballadors i treballadores de l’empresa Grup Sifu s’han mobilitzat per re-
clamar el compliment del Conveni dels centres Especials de Treball d’àmbit estatal. 
El Grup Sifu és una empresa que es dedica a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat mitjançant la prestació de serveis amb treballadores i treballadors 

Segons els i les representants de les treballadores i treballadors del grup Sifu de-
manen aplicació correcta de categories, pagament de la nocturnitat segons condició 
més beneficiosa, vacances segons conveni, contractes parcials amb acord d’hores 
complementàries i respecte a la no realització d’hores extres.

Les mobilitzacions convocades el 25 de maig per tal d’establir una taula de dià-
leg amb les persones responsables de la presa de decisions a la empresa.
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Tanmateix, sembla que està entredit la llibertat sindical, atès que existeixen evi-
dents interferències per part de l’empresa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Grup Sifu rep algun tipus de subvenció per part de la Generalitat de Cata-

lunya?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de protecció oficial en lloguer i en venda
314-01388/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú Po-

dem, 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.

Davant la situació d’emergència habitacional que viu Catalunya, i en atenció de 
tenir més informació sobre quina és l’estratègia per combatre-la per part del Govern 
de la Generalitat,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants habitatges d’HPO de lloguer i de venda està fent actualment la Gene-

ralitat, per municipis?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de protecció oficial en lloguer i en venda en les fases 
de licitació, projecte inicial, projecte executiu i obres
314-01389/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Davant la situació d’emergència habitacional que viu Catalunya, i en atenció de 
tenir més informació sobre quina és l’estratègia per combatre-la per part del Govern 
de la Generalitat,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants habitatges d’HPO de lloguer i de venda es troben en fase de licitació, 

amb projecte inicial, amb projecte executiu, en obres?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates de 
finalització i adjudicació dels habitatges previstos per a combatre 
l’emergència habitacional
314-01390/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Davant la situació d’emergència habitacional que viu Catalunya, i en atenció de 
tenir més informació sobre quina és l’estratègia per combatre-la per part del Govern 
de la Generalitat, 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la data de finalització i adjudicació prevista?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges amb la qualificació permanent d’habitatge de protecció 
oficial
314-01391/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Davant la situació d’emergència habitacional que viu Catalunya, i en atenció de 
tenir més informació sobre quina és l’estratègia per combatre-la per part del Govern 
de la Generalitat,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants d’aquests habitatges tenen o tindran la qualificació permanent d’HPO?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges buits i ocupats registrats al cens d’habitatges 
de la Generalitat
314-01392/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Davant la situació d’emergència habitacional que viu Catalunya, i en atenció de 
tenir més informació sobre quina és l’estratègia per combatre-la per part del Govern 
de la Generalitat,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el número d’habitatge buits o ocupats al cens d’habitatges de la Gene-

ralitat, per municipi?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les multes 
coercitives i les sancions imposades per habitatges buits en 
compliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-01393/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Davant la situació d’emergència habitacional que viu Catalunya, i en atenció de 
tenir més informació sobre quina és l’estratègia per combatre-la per part del Govern 
de la Generalitat,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin número de multes coercitives o sancions i per quins imports tramitades 

per la Generalitat per habitatges buits en base a la Llei 24/2015, per municipi?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions 
tramitades i imposades per l’incompliment per part dels grans 
tenidors de l’oferta obligatòria de lloguer social que estableix 
el Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés 
a l’habitatge
314-01394/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Davant la situació d’emergència habitacional que viu Catalunya, i en atenció de 
tenir més informació sobre quina és l’estratègia per combatre-la per part del Govern 
de la Generalitat,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el número de sancions tramitades o imposades per la Generalitat, amb 

els respectius imports, per incompliment de l’oferta obligatòria de lloguer social per 
part dels grans tenidors en base al Decret Llei 17/2019, per municipi?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc de lloguer 
i venda de la Generalitat
314-01395/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Davant la situació d’emergència habitacional que viu Catalunya, i en atenció de 
tenir més informació sobre quina és l’estratègia per combatre-la per part del Govern 
de la Generalitat,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el parc públic actual de lloguer i de venda propietat de la Generalitat 

de Catalunya, per municipi?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualificació 
i el temps de desqualificació del parc de lloguer i venda 
de la Generalitat
314-01396/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Davant la situació d’emergència habitacional que viu Catalunya, i en atenció de 
tenir més informació sobre quina és l’estratègia per combatre-la per part del Govern 
de la Generalitat,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Del parc públic actual de lloguer i de venda propietat de la Generalitat de Ca-

talunya quin tipus de qualificació i si desqualifiquen en quin any?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
de construir un edifici per a l’Escola Empordanet, de la Bisbal 
d’Empordà (Baix Empordà)
314-01397/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Par-

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

L’Escola Empordanet, situada a la Bisbal d’Empordà (Girona), va ser fundada 
l’any 2010 i des de la seva inauguració ha estat ubicada en barracons. En l’actualitat 
té 33 places d’educació infantil de segon cicle i 25 d’educació primària.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament d’Educació fer un edifici d’obra per ubicar l’escola?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Esther Niubó Cidoncha, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a la construcció de l’edifici de l’Escola Empordanet, de la Bisbal 
d’Empordà (Baix Empordà)
314-01398/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Par-

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

L’Escola Empordanet, situada a la Bisbal d’Empordà (Girona), va ser fundada 
l’any 2010 i des de la seva inauguració ha estat ubicada en barracons. En l’actualitat 
té 33 places d’educació infantil de segon cicle i 25 d’educació primària.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst per a la construcció del nou edifici d’obra de l’Es-

cola Empordanet?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Esther Niubó Cidoncha, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ubicació 
de l’edifici de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà 
(Baix Empordà)
314-01399/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Par-

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

L’Escola Empordanet, situada a la Bisbal d’Empordà (Girona), va ser fundada 
l’any 2010 i des de la seva inauguració ha estat ubicada en barracons. En l’actualitat 
té 33 places d’educació infantil de segon cicle i 25 d’educació primària.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina serà la ubicació del nou edifici d’obra de l’Escola Empordanet?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Esther Niubó Cidoncha, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
cuidadors no professionals acollits al conveni amb la Tresoreria 
General de la Seguretat Social per a tenir garantides les pensions
314-01400/13

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, diputada, Pol Gibert Horcas, 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.

El Reia Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per la garantia de la 
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, va ser derogat 
pel Partit Popular i reincorporat pel PSOE amb efectes des de l’1 d’abril de 2019.

El RDL recull a la seva Disposició Addicional Catorzena punt 1 que a partir del 
15 de juliol de 2012, el conveni especial regulat en el Reial Decret 615/2007, de 11 
de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en si-
tuació de dependència, tindrà caràcter voluntari per als cuidadors no professionals 
i podrà ser subscrit entre el cuidador no professional i la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A Catalunya, quantes persones han subscrit aquest conveni de Seguretat Social 

que garantirà les seves futures pensions a les cuidadores no professionals?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2021
Gemma Lienas Massot, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió 
del conveni entre la Tresoreria General de la Seguretat Social 
i els cuidadors no professionals per a garantir-ne les pensions
314-01401/13

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, diputada, Pol Gibert Horcas, 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.

El Reia Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per la garantia de la 
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, va ser derogat pel 
Partit Popular i reincorporat més tard pel PSOE amb efectes des de l’1 d’abril de 2019.

El RDL recull a la seva Disposició addicional catorzena punt 1r que a partir del 
15 de juliol de 2012, el conveni especial regulat en el Reial Decret 615/2007, de 11 
de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en si-
tuació de dependència, tindrà caràcter voluntari per als cuidadors no professionals 
i podrà ser subscrit entre el cuidador no professional i la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions de difusió s’estan fent des de la Generalitat per la promoció 

d’aquest conveni especial?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2021
Gemma Lienas Massot, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
ha prorrogat el contracte amb l’empresa Ferrovial per a la gestió 
del servei telefònic 061
314-01402/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Aquesta setmana s’ha conegut per la premsa, que el SEM ha adjudicat un nou 
contracte per la gestió del 061 Salut Respon a l’empresa Ferrovial.

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

rovial?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de 
finalització del darrer contracte amb l’empresa Ferrovial per 
a la gestió del servei telefònic 061
314-01403/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Aquesta setmana s’ha conegut per la premsa, que el SEM ha adjudicat un nou 
contracte per la gestió del 061 Salut Respon a l’empresa Ferrovial.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan finalitzava l’anterior contracte del Govern amb l’empresa Ferrovial per la 

gestió del 061? I en quina data començarà el nou?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat 
de la licitació del contracte per a la gestió del servei telefònic 061
314-01404/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Aquesta setmana s’ha conegut per la premsa, que el SEM ha adjudicat un nou 
contracte per la gestió del 061 Salut Respon a l’empresa Ferrovial.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina publicitat s’ha donat a aquesta licitació per les empreses del sector?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per 
a garantir la transparència i la pluralitat de la licitació del contracte 
per a la gestió del servei telefònic 061
314-01405/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Aquesta setmana s’ha conegut per la premsa, que el SEM ha adjudicat un nou 
contracte per la gestió del 061 Salut Respon a l’empresa Ferrovial.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes s’han promogut des del Govern per garantir la transparèn-

cia i la pluralitat d’aquesta licitació amb la resta d’empreses del sector?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment 
dels pacients atesos els darrers cinc anys als serveis d’urgències de 
l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú (Garraf), 
i de l’Hospital Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-01406/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Juan Luis Ruiz López, diputat del Grup Par-

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

El mes d’abril de 2013 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
va decidir no seguir prestant els serveis d’urgència al Centre d’Atenció Primària de 
Sant Joan, de Vilanova i la Geltrú, durant els caps de setmana. Així, a partir del 27 
d’abril de 2013 les urgències, els caps de setmana, només s’atenen a l’Hospital de 
Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú) o a l’Hospital Residència Sant Camil (Sant 
Pere de Ribes). L’argument del Departament de Salut aleshores va ser que aquesta 
decisió responia al nou model d’atenció emmarcat en el Pla de Salut 2011-2015 que 
preveia «la transformació de l’atenció a les urgències per donar respostes més ade-
quades a les necessitats i requeriments dels ciutadans pel que fa a l’atenció més im-
mediata i urgent», així com que «els avantatges que això comporta és que el pacient 
disposarà d’un únic punt d’entrada amb un triatge únic, alhora que s’incrementa la 
resolució de l’atenció primària, ja que els professionals disposaran de més mitjans 
diagnòstics al seu abast.» El cert és, però, que en aquests anys l’atenció a les urgèn-
cies sanitàries els caps de setmana a Vilanova ha empitjorat notablement, amb més 
temps d’espera per a situacions que ràpidament es podien resoldre al CAP i amb 
desplaçaments a un altre municipi.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la variació interanual de l’increment dels serveis d’urgències 

dels hospitals de Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú, i Sant Camil, de Sant 
Pere de Ribes, en els darrers 5 anys? Es demana la dada sense comptar l’increment 
produït per l’atenció d’urgències derivada de la Covid-19.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Juan Luis Ruiz López, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge
314-01407/13

FORMULACIÓ: MONTSERRAT VINYETS PAGÈS, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Montserrat Vinyets Pagès, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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Al Departament de Polítiques Digitals i Territori
– Quin és l’estat de desplegament de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Montserrat Vinyets Pagès, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per al compliment de la Directiva marc de l’aigua amb 
relació al cabal del Francolí i el Siurana
314-01408/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Al Departament d’Acció Climpatica, Alimentació i Agenda Rural.
Segons la Directiva marc de l’aigua a Catalunya, mitjançant uns indicadors bio-

lògics (flora aquàtica, invertebrats bentònics i fauna piscícola) s’avalua el bon estat 
ecològic de les masses d’aigua. Si l’estat ecològic no és bo, s’han d’aplicar mesures 
de mitigació dels impactes o restauració del riu.

– En els casos dels Riu Francolí i Riu Siurana, veient la recorrent mort de peixos 
en assecar-se trams d’aquests dos rius i, per tant, l’evident cabal insuficient, quines 
mesures s’han aplicat, respectivament, per donar compliment a la Directiva marc 
de l’aigua?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
de la Llei orgànica 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la 
interrupció voluntària de l’embaràs
314-01409/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’estat del desplegament de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de 

salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres  
d’atenció primària tancats en algun període del gener del 2020 ençà
314-01410/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Durant el 2020 i fins el maig de 2021
– Llistat de centres d’atenció primària que han estat tancats en algun període de 

temps i quin període en cada cas.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consultoris 
tancats en algun període del gener del 2020 ençà
314-01411/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Durant el 2020 i fins el maig de 2021
– Llistat de consultoris que han estat tancats en algun període de temps i quin 

període en cada cas.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis 
d’urgències de centres d’atenció primària tancats en algun període 
del gener del 2020 ençà
314-01412/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Durant el 2020 i fins el maig de 2021
– Llistat de serveis d’urgències de centres d’atenció primària (CAP) que han estat 

tancats en algun període de temps i quin període en cada cas.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis 
d’urgències de centres d’atenció primària que han patit alguna 
reducció d’horari del gener del 2020 ençà
314-01413/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Durant el 2020 i fins el maig de 2021
– Llistat de serveis d’urgències de centres d’atenció primària (CAP) que han patit 

alguna reducció d’horaris en algun període i quin període en cada cas.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis 
especialitzats de centres d’atenció primària tancats en algun període 
del gener del 2020 ençà
314-01414/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Durant el 2020 i fins el maig de 2021
– Llistat de serveis especialitzats de centres d’atenció primària (CAP) que han 

estat tancats en algun període de temps i quin període en cada cas.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis 
especialitzats de centres d’atenció primària externalitzats o reubicats 
del gener del 2020 ençà
314-01415/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Durant el 2020 i fins el maig de 2021
– Llistat de serveis especialitzats dels centres d’atenció primària (CAP) externa-

litzats a hospitals o reubicats a altres àrees bàsiques.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres de salut 
que han patit alguna reducció d’horari del gener del 2020 ençà
314-01416/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Durant el 2020 i fins el maig de 2021
– Llistat de centres de salut que han patit alguna reducció d’horaris en algun pe-

ríode i quin període en cada cas.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions  
amb els representants sindicals dels bombers de la Nissan
314-01417/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 3395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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El col·lectiu de Bombers que treballaven a la factoria de Nissan, coneguts com 
els Bombers de la Nissan, està mobilitzat arrel de no tenir una solució sobre la taula 
per la seva continuïtat laboral.

Amb l’acord de tancament de la factoria Nissan, es va assolir que tant els i les 
treballadores directes, així com els treballadors i treballadores subcontractades, 
se’ls hi buscaria una solució de recol·locació. En aquest cas, hi ha un compromís 
verbal de recol·locació d’aquestes persones que exerceixen les seves funcions de for-
ma subcontractada amb una empresa del grup Securitas.

Les funcions concretes del col·lectiu eren prevenció i extinció d’incendis, socors 
en cas d’accidents i emergències mèdiques i fent treballs de manteniment i revisió 
d’instal·lacions per prevenció d’incendis.

En aquest moment es troben amb la incertesa de no saber quin serà el seu futur 
ni amb un compromís per escrit i ferm de la seva recol·locació per fer la seva feina.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern s’ha reunit amb els representants sindicals d’aquest col·lectiu de 

bombers?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació 
dels bombers de la Nissan en les negociacions del pla per a la 
reindustrialització dels terrenys de la Nissan
314-01418/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 3396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El col·lectiu de Bombers que treballaven a la factoria de Nissan, coneguts com 
els Bombers de la Nissan, està mobilitzat arrel de no tenir una solució sobre la taula 
per la seva continuïtat laboral.

Amb l’acord de tancament de la factoria Nissan, es va assolir que tant els i les 
treballadores directes, així com els treballadors i treballadores subcontractades, 
se’ls hi buscaria una solució de recol·locació. En aquest cas, hi ha un compromís 
verbal de recol·locació d’aquestes persones que exerceixen les seves funcions de for-
ma subcontractada amb una empresa del grup Securitas.

Les funcions concretes del col·lectiu eren prevenció i extinció d’incendis, socors 
en cas d’accidents i emergències mèdiques i fent treballs de manteniment i revisió 
d’instal·lacions per prevenció d’incendis.

En aquest moment es troben amb la incertesa de no saber quin serà el seu futur 
ni amb un compromís per escrit i ferm de la seva recol·locació per fer la seva feina.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern ha incorporat aquest col·lectiu de treballadors en les negociacions 

per al futur pla per la reindustrialització dels terrenys i factoria de Nissan i la recol-
locació de les persones afectades?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
per a la recol·locació dels bombers de la Nissan
314-01419/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 3397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El col·lectiu de bombers que treballaven a la factoria de Nissan, coneguts com 
els bombers de la Nissan, està mobilitzat arrel de no tenir una solució sobre la taula 
per la seva continuïtat laboral.

Amb l’acord de tancament de la factoria Nissan, es va assolir que tant els i les 
treballadores directes, així com els treballadors i treballadores subcontractades, 
se’ls hi buscaria una solució de recol·locació. En aquest cas, hi ha un compromís 
verbal de recol·locació d’aquestes persones que exerceixen les seves funcions de for-
ma subcontractada amb una empresa del grup Securitas.

Les funcions concretes del col·lectiu eren prevenció i extinció d’incendis, socors 
en cas d’accidents i emergències mèdiques i fent treballs de manteniment i revisió 
d’instal·lacions per prevenció d’incendis.

En aquest moment es troben amb la incertesa de no saber quin serà el seu futur 
ni amb un compromís per escrit i ferm de la seva recol·locació per fer la seva feina.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha pres el Govern per aconseguir la recol·locació d’aquest col·lectiu?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
d’acollida de menors als centres de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència
314-01420/13

FORMULACIÓ: BASHA CHANGUE CANALEJO, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Basha Changue Canalejo, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat 21 de maig la CUP va denunciar públicament, tant a la intervenció al 

ple d’investidura com en un comunicat, la situació de repressió i vulneració dels 
drets del poble marroquí a la frontera de Ceuta, a El Tarajal. Concretament en el 
punt 2 denunciem «que l’abandó de les funcions d’empara a la infància i adolescèn-
cia per part de les autoritats ceutís i estatals suposa una violació de la Convenció 
dels drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea general de les Nacions Unides el 
1989 i ratificada per espanya el 1990, i una contravenció de la Llei orgànica 1/1996, 
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, que obliga als poders públics a fer 
prevaldre l’interès superior dels menors sobre qualsevol altre».
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En aquest mateix comunicat exigim 4 accions urgents, una de les quals es com-
petència de la Generalitat de Catalunya: «l’actuació urgent de la Generalitat de Ca-
talunya per disposar els recursos necessaris per acollir en condicions dignes a les 
persones represaliades a Ceuta. Especialment els menors, els més afectats per tota 
aquesta operació de lluita geopolítica que, una vegada més, prioritza els interessos 
dels estats i el capital a la vida de les persones, fins i tot vulnerant el principi de pro-
tecció a la infància»

A la mateixa sessió de ple, el MHP Pere Aragonès va declarar en una de les se-
ves intervencions que «la Generalitat de Catalunya acollirà els infants que pertoquin  
i siguin necessaris».

Des del Grup Parlamentari de la CUP-NCG sol·licitem el detall de les previsions 
d’actuació que materialitzen aquestes declaracions: 

– De quantes places a cada centre disposa la DGAIA per destinar a aquests me-
nors en acollida?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Basha Changue Canalejo, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències 
interculturals i de comunicació dels professionals dels centres 
d’acollida de menors
314-01421/13

FORMULACIÓ: BASHA CHANGUE CANALEJO, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Basha Changue Canalejo, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat 21 de maig la CUP va denunciar públicament, tant a la intervenció al 

ple d’investidura com en un comunicat, la situació de repressió i vulneració dels 
drets del poble marroquí a la frontera de Ceuta, a El Tarajal. Concretament en el 
punt 2 denunciem «que l’abandó de les funcions d’empara a la infància i adolescèn-
cia per part de les autoritats ceutís i estatals suposa una violació de la Convenció 
dels drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea general de les Nacions Unides el 
1989 i ratificada per espanya el 1990, i una contravenció de la Llei orgànica 1/1996, 
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, que obliga als poders públics a fer 
prevaldre l’interès superior dels menors sobre qualsevol altre».

En aquest mateix comunicat exigim 4 accions urgents, una de les quals es com-
petència de la Generalitat de Catalunya: «l’actuació urgent de la Generalitat de Ca-
talunya per disposar els recursos necessaris per acollir en condicions dignes a les 
persones represaliades a Ceuta. Especialment els menors, els més afectats per tota 
aquesta operació de lluita geopolítica que, una vegada més, prioritza els interessos 
dels estats i el capital a la vida de les persones, fins i tot vulnerant el principi de pro-
tecció a la infància»

A la mateixa sessió de ple, el MHP Pere Aragonès va declarar en una de les se-
ves intervencions que «la Generalitat de Catalunya acollirà els infants que pertoquin 
i siguin necessaris».

Des del Grup Parlamentari de la CUP-NCG sol·licitem el detall de les previsions 
d’actuació que materialitzen aquestes declaracions: 
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– Els centres a on seran acollits els menors disposen de personal amb compe-
tències interculturals i capacitats de comunicació plena per atendre els menors cor-
rectament?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Basha Changue Canalejo, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incorporar els menors arribats a Ceuta al sistema de tutela 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-01422/13

FORMULACIÓ: BASHA CHANGUE CANALEJO, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Basha Changue Canalejo, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat 21 de maig la CUP va denunciar públicament, tant a la intervenció al 

ple d’investidura com en un comunicat, la situació de repressió i vulneració dels 
drets del poble marroquí a la frontera de Ceuta, a El Tarajal. Concretament en el 
punt 2 denunciem «que l’abandó de les funcions d’empara a la infància i adolescèn-
cia per part de les autoritats ceutís i estatals suposa una violació de la Convenció 
dels drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea general de les Nacions Unides el 
1989 i ratificada per espanya el 1990, i una contravenció de la Llei orgànica 1/1996, 
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, que obliga als poders públics a fer 
prevaldre l’interès superior dels menors sobre qualsevol altre».

En aquest mateix comunicat exigim 4 accions urgents, una de les quals es com-
petència de la Generalitat de Catalunya: «l’actuació urgent de la Generalitat de Ca-
talunya per disposar els recursos necessaris per acollir en condicions dignes a les 
persones represaliades a Ceuta. Especialment els menors, els més afectats per tota 
aquesta operació de lluita geopolítica que, una vegada més, prioritza els interessos 
dels estats i el capital a la vida de les persones, fins i tot vulnerant el principi de pro-
tecció a la infància»

A la mateixa sessió de ple, el MHP Pere Aragonès va declarar en una de les se-
ves intervencions que «la Generalitat de Catalunya acollirà els infants que pertoquin 
i siguin necessaris».

Des del Grup Parlamentari de la CUP-NCG sol·licitem el detall de les previsions 
d’actuació que materialitzen aquestes declaracions: 

– Està previst que aquest joves s’incorporin al sistema de tutela de la DGAIA?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Basha Changue Canalejo, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la 
regularització administrativa dels menors arribats a Ceuta que siguin 
acollits
314-01423/13

FORMULACIÓ: BASHA CHANGUE CANALEJO, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Basha Changue Canalejo, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat 21 de maig la CUP va denunciar públicament, tant a la intervenció al 

ple d’investidura com en un comunicat, la situació de repressió i vulneració dels 
drets del poble marroquí a la frontera de Ceuta, a El Tarajal. Concretament en el 
punt 2 denunciem «que l’abandó de les funcions d’empara a la infància i adolescèn-
cia per part de les autoritats ceutís i estatals suposa una violació de la Convenció 
dels drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea general de les Nacions Unides el 
1989 i ratificada per espanya el 1990, i una contravenció de la Llei orgànica 1/1996, 
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, que obliga als poders públics a fer 
prevaldre l’interès superior dels menors sobre qualsevol altre».

En aquest mateix comunicat exigim 4 accions urgents, una de les quals es com-
petència de la Generalitat de Catalunya: «l’actuació urgent de la Generalitat de Ca-
talunya per disposar els recursos necessaris per acollir en condicions dignes a les 
persones represaliades a Ceuta. Especialment els menors, els més afectats per tota 
aquesta operació de lluita geopolítica que, una vegada més, prioritza els interessos 
dels estats i el capital a la vida de les persones, fins i tot vulnerant el principi de pro-
tecció a la infància»

A la mateixa sessió de ple, el MHP Pere Aragonès va declarar en una de les se-
ves intervencions que «la Generalitat de Catalunya acollirà els infants que pertoquin 
i siguin necessaris».

Des del Grup Parlamentari de la CUP-NCG sol·licitem el detall de les previsions 
d’actuació que materialitzen aquestes declaracions: 

– Com es garantirà la regularització de la situació administrativa d’aquests menors?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Basha Changue Canalejo, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions 
d’allotjament que oferirà als menors arribats a Ceuta que siguin acollits
314-01424/13

FORMULACIÓ: BASHA CHANGUE CANALEJO, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Basha Changue Canalejo, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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El passat 21 de maig la CUP va denunciar públicament, tant a la intervenció al 
ple d’investidura com en un comunicat, la situació de repressió i vulneració dels 
drets del poble marroquí a la frontera de Ceuta, a El Tarajal. Concretament en el 
punt 2 denunciem «que l’abandó de les funcions d’empara a la infància i adolescèn-
cia per part de les autoritats ceutís i estatals suposa una violació de la Convenció 
dels drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea general de les Nacions Unides el 
1989 i ratificada per espanya el 1990, i una contravenció de la Llei orgànica 1/1996, 
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, que obliga als poders públics a fer 
prevaldre l’interès superior dels menors sobre qualsevol altre».

En aquest mateix comunicat exigim 4 accions urgents, una de les quals es com-
petència de la Generalitat de Catalunya: «l’actuació urgent de la Generalitat de Ca-
talunya per disposar els recursos necessaris per acollir en condicions dignes a les 
persones represaliades a Ceuta. Especialment els menors, els més afectats per tota 
aquesta operació de lluita geopolítica que, una vegada més, prioritza els interessos 
dels estats i el capital a la vida de les persones, fins i tot vulnerant el principi de pro-
tecció a la infància»

A la mateixa sessió de ple, el MHP Pere Aragonès va declarar en una de les se-
ves intervencions que «la Generalitat de Catalunya acollirà els infants que pertoquin 
i siguin necessaris».

Des del Grup Parlamentari de la CUP-NCG sol·licitem el detall de les previsions 
d’actuació que materialitzen aquestes declaracions: 

– Quines condicions específiques d’allotjament se’ls proveirà?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Basha Changue Canalejo, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’itinerari 
d’acompanyament i emancipació previst per als menors arribats 
a Ceuta que siguin acollits
314-01425/13

FORMULACIÓ: BASHA CHANGUE CANALEJO, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Basha Changue Canalejo, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat 21 de maig la CUP va denunciar públicament, tant a la intervenció al 

ple d’investidura com en un comunicat, la situació de repressió i vulneració dels 
drets del poble marroquí a la frontera de Ceuta, a El Tarajal. Concretament en el 
punt 2 denunciem «que l’abandó de les funcions d’empara a la infància i adolescèn-
cia per part de les autoritats ceutís i estatals suposa una violació de la Convenció 
dels drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea general de les Nacions Unides el 
1989 i ratificada per espanya el 1990, i una contravenció de la Llei orgànica 1/1996, 
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, que obliga als poders públics a fer 
prevaldre l’interès superior dels menors sobre qualsevol altre».

En aquest mateix comunicat exigim 4 accions urgents, una de les quals es com-
petència de la Generalitat de Catalunya: «l’actuació urgent de la Generalitat de Ca-
talunya per disposar els recursos necessaris per acollir en condicions dignes a les 
persones represaliades a Ceuta. Especialment els menors, els més afectats per tota 
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aquesta operació de lluita geopolítica que, una vegada més, prioritza els interessos 
dels estats i el capital a la vida de les persones, fins i tot vulnerant el principi de pro-
tecció a la infància»

A la mateixa sessió de ple, el MHP Pere Aragonès va declarar en una de les se-
ves intervencions que «la Generalitat de Catalunya acollirà els infants que pertoquin 
i siguin necessaris».

Des del Grup Parlamentari de la CUP-NCG sol·licitem el detall de les previsions 
d’actuació que materialitzen aquestes declaracions: 

– Quin és l’itinerari d’acompanyament i emancipació previst per a aquests menors?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Basha Changue Canalejo, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de 
garantir la validació de la documentació d’origen dels menors 
arribats a Ceuta que siguin acollits
314-01426/13

FORMULACIÓ: BASHA CHANGUE CANALEJO, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Basha Changue Canalejo, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat 21 de maig la CUP va denunciar públicament, tant a la intervenció al 

ple d’investidura com en un comunicat, la situació de repressió i vulneració dels 
drets del poble marroquí a la frontera de Ceuta, a El Tarajal. Concretament en el 
punt 2 denunciem «que l’abandó de les funcions d’empara a la infància i adolescèn-
cia per part de les autoritats ceutís i estatals suposa una violació de la Convenció 
dels drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea general de les Nacions Unides el 
1989 i ratificada per espanya el 1990, i una contravenció de la Llei orgànica 1/1996, 
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, que obliga als poders públics a fer 
prevaldre l’interès superior dels menors sobre qualsevol altre».

En aquest mateix comunicat exigim 4 accions urgents, una de les quals es com-
petència de la Generalitat de Catalunya: «l’actuació urgent de la Generalitat de Ca-
talunya per disposar els recursos necessaris per acollir en condicions dignes a les 
persones represaliades a Ceuta. Especialment els menors, els més afectats per tota 
aquesta operació de lluita geopolítica que, una vegada més, prioritza els interessos 
dels estats i el capital a la vida de les persones, fins i tot vulnerant el principi de pro-
tecció a la infància»

A la mateixa sessió de ple, el MHP Pere Aragonès va declarar en una de les se-
ves intervencions que «la Generalitat de Catalunya acollirà els infants que pertoquin 
i siguin necessaris».

Des  del  Grup Parlamentari de la CUP-NCG sol·licitem el detall de les previsi-
ons d’actuació que materialitzen aquestes declaracions: 

– Com es garantirà la validació de la documentació d’origen que porten aquests 
menors?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Basha Changue Canalejo, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera 
de certificar l’edat dels menors arribats a Ceuta indocumentats 
que siguin acollits
314-01427/13

FORMULACIÓ: BASHA CHANGUE CANALEJO, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Basha Changue Canalejo, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat 21 de maig la CUP va denunciar públicament, tant a la intervenció al 

ple d’investidura com en un comunicat, la situació de repressió i vulneració dels 
drets del poble marroquí a la frontera de Ceuta, a El Tarajal. Concretament en el 
punt 2 denunciem «que l’abandó de les funcions d’empara a la infància i adolescèn-
cia per part de les autoritats ceutís i estatals suposa una violació de la Convenció 
dels drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea general de les Nacions Unides el 
1989 i ratificada per espanya el 1990, i una contravenció de la Llei orgànica 1/1996, 
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, que obliga als poders públics a fer 
prevaldre l’interès superior dels menors sobre qualsevol altre».

En aquest mateix comunicat exigim 4 accions urgents, una de les quals es com-
petència de la Generalitat de Catalunya: «l’actuació urgent de la Generalitat de Ca-
talunya per disposar els recursos necessaris per acollir en condicions dignes a les 
persones represaliades a Ceuta. Especialment els menors, els més afectats per tota 
aquesta operació de lluita geopolítica que, una vegada més, prioritza els interessos 
dels estats i el capital a la vida de les persones, fins i tot vulnerant el principi de pro-
tecció a la infància»

A la mateixa sessió de ple, el MHP Pere Aragonès va declarar en una de les se-
ves intervencions que «la Generalitat de Catalunya acollirà els infants que pertoquin 
i siguin necessaris».

Des del Grup Parlamentari de la CUP-NCG sol·licitem el detall de les previsions 
d’actuació que materialitzen aquestes declaracions: 

– Com es certificarà l’edat d’aquells menors que no disposin de documentació?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Basha Changue Canalejo, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’externalització 
dels serveis d’esterilització del material quirúrgic de l’Hospital Clínic, 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, 
i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01428/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– El Departament de Salut comparteix el procés d’externalització dels servei 
d’esterilització dels hospitals Clínic, Sant Pau, el Mar i Parc Taulí?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis que 
justifiquen la centralització i l’externalització del servei d’esterilització 
del material quirúrgic de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01429/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
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els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– En quins estudis es basen, les direccions dels 4 centres hospitalaris, per impul-
sar el projecte de centralització i externalització del servei d’esterilització?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per 
a externalitzar el servei d’esterilització del material quirúrgic de 
l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital 
del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-01430/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
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preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– En cas que fos necessari un procés de centralització del servei, quins son els 
motius per externalitzar el servei d’esterilització?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement 
que tenia el director del Servei Català de la Salut del projecte per 
a centralitzar i externalitzar el servei d’esterilització del material 
quirúrgic de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01431/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, sobretot, 
un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns comitès 
d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels centres i 
alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, a les treba-
lladores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen part de plan-
tilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
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domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– El director del Servei Català de Salut tenia coneixement sobre aquest projecte?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes del 
conseller de Salut amb les direccions de l’Hospital Clínic, l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de 
l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), per a aturar-ne 
el projecte de centralització i externalització del servei d’esterilització 
del material quirúrgic
314-01432/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
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concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– El conseller de Salut s’ha posat en contacte amb les direccions dels centres per 
aturar el projecte?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
del Departament de Salut amb empreses que vulguin prestar 
el servei d’esterilització del material quirúrgic hospitalari
314-01433/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
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lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– El Departament de Salut s’ha reunit amb empreses que volen prestar aquest 
servei?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible 
ubicació del servei d’esterilització del material quirúrgic de 
l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital 
del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-01434/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».
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Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– El Departament de Salut té coneixement d’on es voldria ubicar el servei d’este-
rilització d’aquests 4 grans hospitals públics?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
del Departament de Salut amb els comitès d’empresa de l’Hospital 
Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, 
de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01435/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.
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L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– El Departament de Salut s’ha reunit amb els comitès d’empresa dels hospitals 
Clínic, Sant Pau, el Mar i Parc Taulí?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte de 
centralització i externalització del servei d’esterilització del material 
quirúrgic de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i 
l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell 
(Vallès Occidental), és compartit amb el Departament de Salut
314-01436/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
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centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– Les direccions dels hospitals han impulsat aquest projecte d’esquenes al De-
partament de Salut o es tracta d’un projecte compartit?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP



BOPC 52
8 de juny de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’externalització del 
servei d’esterilització del material quirúrgic de l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01437/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
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lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– Com valora el Departament de Salut l’experiència d’externalització del servei 
d’esterilització de l’Hospital Parc Taulí a Sabadell?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que 
un servei d’esterilització de material quirúrgic situat a kilòmetres 
dels centres hospitalaris pot ésser una millora per als pacients
314-01438/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
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acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– El Departament de Salut considera que un servei d’esterilització situat a kilò-
metres dels centres hospitalaris pot suposar una millora pels pacients?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’externalització 
del servei d’esterilització del material quirúrgic pot fer incrementar 
les infeccions nosocomials
314-01439/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
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un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– El Departament de Salut considera que l’externalització del servei d’esterilitza-
ció pot disparar les infeccions nosocomials com va passar al Parc Taulí?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de 
Salut comparteix l’opinió dels professionals del servei d’esterilització 
de material quirúrgic, que consideren que és més segur fer-la al més 
a prop possible de les sales d’operacions
314-01440/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.
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D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– Els professionals del servei d’esterilització consideren que es més segur fer 
aquests processos amb la màxima proximitat als quiròfans, comparteix el Departa-
ment de Salut aquesta opinió?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles 
canvis en les condicions laborals del personal que presti el servei 
d’esterilització del material quirúrgic un cop externalitzat
314-01441/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
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lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– Pot suposar aquesta externalització un canvi de les condicions laborals per al 
nou personal que presti el servei?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el destí del personal 
que presta el servei d’esterilització del material quirúrgic a l’Hospital 
Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de 
Barcelona, i a l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), 
en cas que l’externalitzin
314-01442/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».
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Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– En cas de produir-se una externalització, quin seria el destí del personal que 
presta aquest servei actualment en aquests quatre hospitals públics?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del projecte 
de reforma i ampliació del servei d’esterilització de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, els darrers anys
314-01443/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.
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L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– En els darrers anys, es va produir una reforma i ampliació del servei d’esterilit-
zació de l’Hospital de Sant Pau. Quin va ser el cost econòmic del projecte?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
projecte d’ampliació de l’Hospital del Mar, de Barcelona, no inclou 
ampliar-ne el servei d’esterilització en ampliar les sales d’operacions
314-01444/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
En els darrers dies, els comitès d’empresa de diferents hospitals públics catalans 

han denunciat l’inici d’un procés d’externalització dels seus serveis d’esterilització, 
concretament, a l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i el del 
Parc Taulí. Aquests fets poden suposar la privatització dels recursos públics i, so-
bretot, un risc important pels pacients d’intervencions quirúrgiques. De fet, alguns 
comitès d’empresa han rebut la comunicació formal per part de les direccions dels 
centres i alguns hospitals, com l’Hospital del Mar, ja ha comunicat, informalment, 
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a les treballadores i treballadors del servei d’esterilització que actualment formen 
part de plantilla del centre.

D’entrada, aquesta externalització anomenada «Solució comuna, integral i per-
sonalitzada per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic», suposa enfortir el model 
d’externalitzacions de serveis a la sanitat pública catalana que s’ha anat desenvolu-
pant en la darrera dècada a Catalunya. L’objectiu és minimitzar els recursos humans 
i materials mitjançant una fórmula mixta publico-privada, que pot acabar amb pre-
domini privat, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions 
de les treballadores i treballadors, que consolida la figura del «treballador pobre». 
Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara 
el cas de la Fundació Sanitària IAT.

L’argument que utilitzen, algunes direccions dels centres hospitalaris, és que una 
centralització i unificació del servei suposarà una millora de l’esterilització, sense 
mostrar cap estudi que ho justifiqui i, malgrat que aquest fet suposaria, òbviament, 
un allunyament dels serveis d’esterilització actuals dels quiròfans, en un servei pres-
tat a quilòmetres dels centres hospitalaris. Aquest allunyament, entre els quiròfans i 
el servei d’esterilització, és un dels perills que els treballadors estan apuntant ja que 
pot fer augmentar les infeccions nosocomials.

Alhora, cal recordar que els i les professionals de l’esterilització estant altament 
formats i especialitzats en la seva tasca i, difícilment, poden ser substituïts per em-
preses que no comptin amb el coneixement i la tecnologia per prestar aquest servei 
amb garanties, ja que en cap cas es tracta només d’un servei de «logística».

Pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a 
la sanitat pública catalana, concretament amb l’esterilització del Parc Taulí, que han 
acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüèn-
cia, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100% públic i, en el cas de 
voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directa-
ment nous empleats públics.

Finalment, els representants dels treballadors i treballadores remarquen que no 
volen tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat 
era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar ser-
veis atès que son els que enforteixen el sistema públic de salut. Alhora, alerten que 
els diferents processos d’externalització que ha patit la sanitat catalana el que ha 
acabat provocant és una pèrdua de les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores sanitàries i, de nou, quan es parla d’eficiència del servei sembla buscar-se 
una simple reducció dels costos laborals sense cap estudi del seu impacte en el ser-
vei i, sobretot, en l’impacte sobre la salut dels i les pacients.

– Quin és el motiu pel qual el projecte d’ampliació de l’Hospital del Mar no 
compti amb un creixement del servei d’esterilització quan s’amplien els quiròfans 
del centre hospitalari?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius 
de les diferències entre barris i poblacions en el nombre de persones 
que han accedit a la vacunació
314-01445/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
Les dades del Departament del Salut mostren que el passat dijous, 20 de maig, la 

cobertura de la primera dosis en les persones de 60 a 65 anys a Ciutat Vella estava 
al 72% mentre que a Sarrià-Sant Gervasi era del 85%, una diferència de 13 punts, 
malgrat que ja fa dos mesos que s’està vacunant aquesta franja de població.

La distància en la cobertura de vacunació en les persones de 50 a 55 anys a Nou 
Barris i Sarrià-Sant Gervasi és del 24% davant el 41% en aquest últim districte. Si 
bé és cert que la vacunació en aquesta franja d’edat ha començat fa poques setmanes.

Aquestes diferències, també s’observen entre barris d’altres ciutats com Badalo-
na, Hospitalet de Llobregat, o entre Girona i Salt.

Alguns professionals consideren que bàsicament aquesta situació es deu a la 
fractura digital i a les dificultats, d’una part de la població, de tenir accés i ús d’in-
ternet per confirmar les cites o, fins i tot, en la manca d’accés a dispositius de tele-
fonia mòbil.

– Quins són els motius que estan provocant aquestes desigualats en l’accés a la 
vacunació?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la causa 
de la desigualtat en l’accés a la vacunació és la bretxa digital
314-01446/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
Les dades del Departament del Salut mostren que el passat dijous, 20 de maig, la 

cobertura de la primera dosis en les persones de 60 a 65 anys a Ciutat Vella estava 
al 72% mentre que a Sarrià-Sant Gervasi era del 85%, una diferència de 13 punts, 
malgrat que ja fa dos mesos que s’està vacunant aquesta franja de població.

La distància en la cobertura de vacunació en les persones de 50 a 55 anys a Nou 
Barris i Sarrià-Sant Gervasi és del 24% davant el 41% en aquest últim districte. Si 
bé és cert que la vacunació en aquesta franja d’edat ha començat fa poques setmanes.

Aquestes diferències, també s’observen entre barris d’altres ciutats com Badalo-
na, Hospitalet de Llobregat, o entre Girona i Salt.
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Alguns professionals consideren que bàsicament aquesta situació es deu a la 
fractura digital i a les dificultats, d’una part de la població, de tenir accés i ús d’in-
ternet per confirmar les cites o, fins i tot, en la manca d’accés a dispositius de tele-
fonia mòbil.

– El Departament de Salut creu que la fractura digital és la principal causant 
d’aquesta situació?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
preocupant que hi hagi desigualtat en l’accés a la vacunació 
per la bretxa digital
314-01447/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
Les dades del Departament del Salut mostren que el passat dijous, 20 de maig, la 

cobertura de la primera dosis en les persones de 60 a 65 anys a Ciutat Vella estava 
al 72% mentre que a Sarrià-Sant Gervasi era del 85%, una diferència de 13 punts, 
malgrat que ja fa dos mesos que s’està vacunant aquesta franja de població.

La distància en la cobertura de vacunació en les persones de 50 a 55 anys a Nou 
Barris i Sarrià-Sant Gervasi és del 24% davant el 41% en aquest últim districte. Si 
bé és cert que la vacunació en aquesta franja d’edat ha començat fa poques setmanes.

Aquestes diferències, també s’observen entre barris d’altres ciutats com Badalo-
na, Hospitalet de Llobregat, o entre Girona i Salt.

Alguns professionals consideren que bàsicament aquesta situació es deu a la 
fractura digital i a les dificultats, d’una part de la població, de tenir accés i ús d’in-
ternet per confirmar les cites o, fins i tot, en la manca d’accés a dispositius de tele-
fonia mòbil.

– El Departament de Salut considera que aquesta situació és preocupant?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la desigualtat 
en la vacunació per la bretxa digital pot retardar l’assoliment 
de la immunitat de grup
314-01448/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
Les dades del Departament del Salut mostren que el passat dijous, 20 de maig, la 

cobertura de la primera dosis en les persones de 60 a 65 anys a Ciutat Vella estava 
al 72% mentre que a Sarrià-Sant Gervasi era del 85%, una diferència de 13 punts, 
malgrat que ja fa dos mesos que s’està vacunant aquesta franja de població.

La distància en la cobertura de vacunació en les persones de 50 a 55 anys a Nou 
Barris i Sarrià-Sant Gervasi és del 24% davant el 41% en aquest últim districte. Si 
bé és cert que la vacunació en aquesta franja d’edat ha començat fa poques setmanes.

Aquestes diferències, també s’observen entre barris d’altres ciutats com Badalo-
na, Hospitalet de Llobregat, o entre Girona i Salt.

Alguns professionals consideren que bàsicament aquesta situació es deu a la 
fractura digital i a les dificultats, d’una part de la població, de tenir accés i ús d’in-
ternet per confirmar les cites o, fins i tot, en la manca d’accés a dispositius de tele-
fonia mòbil.

– El Departament de Salut considera que aquesta desigualtat pot provocar un re-
tard per l’arribada a l’anomenada immunitat de grup en alguns territoris?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
previstes per a resoldre les diferències en l’accés a la vacunació  
per culpa de la bretxa digital
314-01449/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
Les dades del Departament del Salut mostren que el passat dijous, 20 de maig, la 

cobertura de la primera dosis en les persones de 60 a 65 anys a Ciutat Vella estava 
al 72% mentre que a Sarrià-Sant Gervasi era del 85%, una diferència de 13 punts, 
malgrat que ja fa dos mesos que s’està vacunant aquesta franja de població.

La distància en la cobertura de vacunació en les persones de 50 a 55 anys a Nou 
Barris i Sarrià-Sant Gervasi és del 24% davant el 41% en aquest últim districte. Si 
bé és cert que la vacunació en aquesta franja d’edat ha començat fa poques setmanes.
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Aquestes diferències, també s’observen entre barris d’altres ciutats com Badalo-
na, Hospitalet de Llobregat, o entre Girona i Salt.

Alguns professionals consideren que bàsicament aquesta situació es deu a la 
fractura digital i a les dificultats, d’una part de la població, de tenir accés i ús d’in-
ternet per confirmar les cites o, fins i tot, en la manca d’accés a dispositius de tele-
fonia mòbil.

– Quines campanyes específiques té previstes fer el Departament de Salut per 
resoldre aquestes diferències?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics previstos per a posar fi a la desigualtat en la vacunació
314-01450/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
Les dades del Departament del Salut mostren que el passat dijous, 20 de maig, la 

cobertura de la primera dosis en les persones de 60 a 65 anys a Ciutat Vella estava 
al 72% mentre que a Sarrià-Sant Gervasi era del 85%, una diferència de 13 punts, 
malgrat que ja fa dos mesos que s’està vacunant aquesta franja de població.

La distància en la cobertura de vacunació en les persones de 50 a 55 anys a Nou 
Barris i Sarrià-Sant Gervasi és del 24% davant el 41% en aquest últim districte. Si 
bé és cert que la vacunació en aquesta franja d’edat ha començat fa poques setmanes.

Aquestes diferències, també s’observen entre barris d’altres ciutats com Badalo-
na, Hospitalet de Llobregat, o entre Girona i Salt.

Alguns professionals consideren que bàsicament aquesta situació es deu a la 
fractura digital i a les dificultats, d’una part de la població, de tenir accés i ús d’in-
ternet per confirmar les cites o, fins i tot, en la manca d’accés a dispositius de tele-
fonia mòbil.

– Quins recursos econòmics pensa mobilitzar el Departament de Salut per tal 
d’acabar amb la desigualtat en la vacunació?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP



BOPC 52
8 de juny de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les desigualtats 
en l’accés a la vacunació es resoldran abans de les vacances d’estiu 
dels professionals sanitaris
314-01451/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
Les dades del Departament del Salut mostren que el passat dijous, 20 de maig, la 

cobertura de la primera dosis en les persones de 60 a 65 anys a Ciutat Vella estava 
al 72% mentre que a Sarrià-Sant Gervasi era del 85%, una diferència de 13 punts, 
malgrat que ja fa dos mesos que s’està vacunant aquesta franja de població.

La distància en la cobertura de vacunació en les persones de 50 a 55 anys a Nou 
Barris i Sarrià-Sant Gervasi és del 24% davant el 41% en aquest últim districte. Si 
bé és cert que la vacunació en aquesta franja d’edat ha començat fa poques setmanes.

Aquestes diferències, també s’observen entre barris d’altres ciutats com Badalo-
na, Hospitalet de Llobregat, o entre Girona i Salt.

Alguns professionals consideren que bàsicament aquesta situació es deu a la 
fractura digital i a les dificultats, d’una part de la població, de tenir accés i ús d’in-
ternet per confirmar les cites o, fins i tot, en la manca d’accés a dispositius de tele-
fonia mòbil.

– Considera el Departament de Salut que aquestes diferències poden estar resol-
tes abans de les vacances d’estiu com reclamen alguns professionals sanitaris?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les desigualtats en 
l’accés a la vacunació s’han agreujat per la preferència pels centres 
de vacunació massiva en detriment dels centres d’atenció primària
314-01452/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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: 
Les dades del Departament del Salut mostren que el passat dijous, 20 de maig, la 

cobertura de la primera dosis en les persones de 60 a 65 anys a Ciutat Vella estava 
al 72% mentre que a Sarrià-Sant Gervasi era del 85%, una diferència de 13 punts, 
malgrat que ja fa dos mesos que s’està vacunant aquesta franja de població.

La distància en la cobertura de vacunació en les persones de 50 a 55 anys a Nou 
Barris i Sarrià-Sant Gervasi és del 24% davant el 41% en aquest últim districte. Si bé 
és cert que la vacunació en aquesta franja d’edat ha començat fa poques set manes.
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Aquestes diferències, també s’observen entre barris d’altres ciutats com Badalo-
na, Hospitalet de Llobregat, o entre Girona i Salt.

Alguns professionals consideren que bàsicament aquesta situació es deu a la 
fractura digital i a les dificultats, d’una part de la població, de tenir accés i ús d’in-
ternet per confirmar les cites o, fins i tot, en la manca d’accés a dispositius de tele-
fonia mòbil.

– Aquesta situació pot estar agreujada per l’aposta de grans centres de vacunació 
en detriment dels centres d’atenció primària?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilitat de 
les categories d’edat que estableix el registre d’indicadors de 
l’Estadística de la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya  
per a avaluar l’impacte de les restriccions en l’accés a l’avortament 
de les noies de setze i disset anys
314-01453/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En Departament de Salut ha publicat recentment l’informe «Estadística de la in-

terrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya» corresponent a les dades del 2019. 
En relació a les dades que s’hi exposen: 

– El Departament de Salut considera que el Registre d’indicadors de les IVE es-
tableix categories d’edat útils per a avaluar l’impacte de les restriccions en l’accés a 
l’avortament a les noies de 16 i 17 anys, imposades per la reforma de la Llei orgànica 
11/2015 impulsada pel PP?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilitat de les 
categories per a agrupar les setmanes de gestació que estableix 
l’Estadística de la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya  
per a accedir-hi en els terminis legals
314-01454/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En Departament de Salut ha publicat recentment l’informe «Estadística de la in-

terrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya» corresponent a les dades del 2019. 
En relació a les dades que s’hi exposen: 

– El Departament de Salut considera que les categories establertes per agrupar 
les setmanes de gestació, en les quals es porten a terme les IVE, permet saber l’ac-
cés a les IVE’s segons els terminis fixats per la Llei?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
dones que interrompen l’embaràs entre les setmanes 14 i 22, llur 
comarca de residència i el mètode emprat segons l’Estadística de la 
interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya
314-01455/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En Departament de Salut ha publicat recentment l’informe «Estadística de la in-

terrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya» corresponent a les dades del 2019. 
En relació a les dades que s’hi exposen: 

– Quantes dones accedeixen al dret d’interrompre el seu embaràs entre la setma-
na 14 i 22? A quines comarques resideixen? Amb quin mètode?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones 
que interrompen l’embaràs més enllà de la setmana 22 i llur comarca 
de residència segons l’Estadística de la interrupció voluntària de 
l’embaràs a Catalunya
314-01456/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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En Departament de Salut ha publicat recentment l’informe «Estadística de la in-
terrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya» corresponent a les dades del 2019. 
En relació a les dades que s’hi exposen: 

– Quantes dones accedeixen al dret d’interrompre el seu embaràs més enllà de la 
setmana 22 de gestació pels motius que determina la Llei orgànica 2/2010? A quines 
comarques resideixen?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
d’interrupció voluntària de l’embaràs que es dirimeixen als comitès 
ètics
314-01457/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En Departament de Salut ha publicat recentment l’informe «Estadística de la in-

terrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya» corresponent a les dades del 2019. 
En relació a les dades que s’hi exposen: 

– El Departament de Salut té constància de quants casos d’IVE es dirimeixen als 
comitès ètics creats per aquesta finalitat?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones 
a qui se’ls ha denegat la interrupció voluntària de l’embaràs més 
enllà de la setmana 14 i 22 de gestació i llur comarca de residència
314-01458/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En Departament de Salut ha publicat recentment l’informe «Estadística de la in-

terrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya» corresponent a les dades del 2019. 
En relació a les dades que s’hi exposen: 
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– Té constància de dones a les quals se’ls hi ha denegat la IVE més enllà de la 
setmana 14 de gestació? I de la setmana 22? De quines comarques son les dones?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
un vint i quatre per cent de les dones no és usuària de cap centre 
de planificació familiar
314-01459/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En Departament de Salut ha publicat recentment l’informe «Estadística de la in-

terrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya» corresponent a les dades del 2019. 
En relació a les dades que s’hi exposen: 

– El Departament de Salut com explica que un 24% de les dones no utilitzi cap 
centre de planificació familiar?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació 
per a garantir la disponibilitat a totes les comarques de centres per a 
portar-hi a terme una interrupció voluntària de l’embaràs
314-01460/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú Po-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En Departament de Salut ha publicat recentment l’informe «Estadística de la in-

terrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya» corresponent a les dades del 2019. 
En relació a les dades que s’hi exposen: 

– Quina planificació té el Departament de Salut per garantir que les dones resi-
dents a les 17 comarques, que al 2019 no disposaven de cap centre per poder portar 
a terme un avortament, en disposin ara al seu territori?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constància que té 
dels centres sanitaris que fan objecció de consciència institucional 
per a no practicar interrupcions voluntàries de l’embaràs
314-01461/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú Po-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En Departament de Salut ha publicat recentment l’informe «Estadística de la in-

terrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya» corresponent a les dades del 2019. 
En relació a les dades que s’hi exposen: 

– El Departament de Salut té constància de tots els centres sanitaris que estan 
fent objecció de consciència institucional per no practicar interrupcions voluntàries 
de l’embaràs?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a investigar els centres sanitaris que es neguen 
a prestar el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs
314-01462/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En Departament de Salut ha publicat recentment l’informe «Estadística de la in-

terrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya» corresponent a les dades del 2019. 
En relació a les dades que s’hi exposen: 

– Quines mesures té previstes el Departament de Salut per investigar els centres 
sanitaris que es neguen a prestar el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs, fent 
objecció de consciència institucional?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incorporar indicadors de violència obstètrica en el recull estadístic 
sobre la interrupció voluntària de l’embaràs
314-01463/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En Departament de Salut ha publicat recentment l’informe «Estadística de la in-

terrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya» corresponent a les dades del 2019. 
En relació a les dades que s’hi exposen: 

– El Departament de Salut té previst incorporar indicadors de violència obstètri-
ca en el recull estadístic sobre l’avortament?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reclamacions i l’import retornat als contribuents en compliment de 
la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu relativa a l’impost 
de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per la 
instal·lació de terrasses pel sector de l’hostaleria
314-01464/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputat 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: 
– ¿Cuántas reclamaciones han sido atendidas y cuál ha sido el importe total de-

vuelto a los contribuyentes, por aplicación de la resolución del Tribunal Económi-
co - Administrativo Regional de Cataluña, declarando la improcedencia del criterio 
aplicado por la Agencia Tributaria de Cataluña, respecto a la sujeción al impuesto 
de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados por la instalación de 
terrazas por parte del sector de la hostelería y la restauración?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Andrés Bello Sanz, diputat, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pagaments dels contribuents no retornats en compliment de la 
resolució del Tribunal Econòmic Administratiu relativa a l’impost 
de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per la 
instal·lació de terrasses pel sector de l’hostaleria
314-01465/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputat 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: 
– ¿Cuántos pagos han sido realizados por los contribuyentes, y aún no devueltos 

y por cuanto importe, por el criterio aplicado por la Agencia Tributaria de Cataluña 
respecto a la sujeción al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados por la instalación de terrazas por parte del sector de la hostelería y la 
restauración, tras la aplicación de la resolución del Tribunal Económico - Adminis-
trativo Regional de Cataluña, declarando la improcedencia de ese criterio?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Andrés Bello Sanz, diputat, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import mitjà pagat 
pels contribuents després de la resolució del Tribunal Econòmic 
Administratiu relativa a l’impost de transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats per la instal·lació de terrasses pel sector de 
l’hostaleria
314-01466/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputat 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: 
– ¿Cuál es el importe medio pagado por cada contribuyente tras el criterio apli-

cado por la Agencia Tributaria de Cataluña respecto a la sujeción al impuesto de 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados por la instalación de te-
rrazas por parte del sector de la hostelería y la restauración, declarado improcedente 
por el Tribunal Económico - Administrativo Regional de Cataluña?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Andrés Bello Sanz, diputat, GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions imposades a arrendadors d’habitatges per l’incompliment 
de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació 
de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la 
protecció del dret a l’habitatge
314-01467/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputat 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: 
– ¿Cuántas sanciones se han impuesto a arrendadores de viviendas por incumpli-

miento de lo establecido en la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes 
en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y 
de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a 
la protección del derecho a la vivienda, y cuales han sido los importes y sus causas?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Andrés Bello Sanz, diputat, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions imposades pels ajuntaments i per la Generalitat a 
arrendadors d’habitatges per l’incompliment de la Llei 11/2020, 
de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en 
els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de 
la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives 
a la protecció del dret a l’habitatge
314-01468/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputat 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: 
– ¿Cuántas sanciones se han impuesto a arrendadores de viviendas por incum-

plimiento de lo establecido en la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas ur-
gentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vi-
vienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, 
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relativas a la protección del derecho a la vivienda por cada ayuntamiento y cuántas 
por la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Andrés Bello Sanz, diputat, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació de la 
renda mitjana dels arrendaments d’habitatge als municipis afectats 
per la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació 
de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la 
protecció del dret a l’habitatge
314-01469/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputat 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: 
– ¿Cuál ha sido la variación de la renta media de los arrendamientos de vivien-

da en cada localidad afectada por la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de 
vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, 
relativas a la protección del derecho a la vivienda?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Andrés Bello Sanz, diputat, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de 
l’oferta d’habitatges de lloguer després de l’entrada en vigor de la 
Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes 
en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de 
la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la 
protecció del dret a l’habitatge
314-01470/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputat 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.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuánto ha aumentado la oferta de viviendas en alquiler tras la entrada en vi-

gor de la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de con-
tención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación 
de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del 
derecho a la vivienda?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Andrés Bello Sanz, diputat, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients per a l’adquisició d’habitatges mitjançant el dret de 
tanteig i retracte incoats el 2021
314-01471/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputat 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: 
– ¿Cuántos expedientes se han iniciado en 2021 por parte de la Generalitat de 

Catalunya, para la adquisición de viviendas mediante el ejercicio del derecho de 
tanteo y retracto?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Andrés Bello Sanz, diputat, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges 
adquirits per la Generalitat mitjançant el dret de tanteig i retracte el 2021
314-01472/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputat 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: 
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– ¿Cuántas viviendas se han adquirido por la Generalitat de Catalunya en 2021, 
y cuál ha sido su coste, mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Andrés Bello Sanz, diputat, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’introduir característiques noves segons les qualitats per a posar  
el preu de referència dels habitatges
314-01473/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputat 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: 
– ¿Tiene previsto la Generalitat de Catalunya introducir nuevas características 

para particularizar el precio de referencia de cada vivienda, en función de las cuali-
dades de cada edificio y de cada vivienda?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Andrés Bello Sanz, diputat, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa 
Em Spain Waste & Treatment ha interposat un recurs contra el 
Departament de Territori i Sostenibilitat per l’acord de no idoneïtat 
per a l’activitat de la planta de valorització energètica de residus 
mitjançant economia circular a Cercs (Berguedà)
314-01474/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pau Juvillà Ballester, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Si l’empresa Em Spain Waste & Treatment, SL, ha interposat recurs contra la 

Resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, per la qual es va acordar 
la no idoneïtat i es van arxivar les actuacions relatives a la sol·licitud d’autorització 
ambiental amb declaració d’impacte, promoguda per l’empresa Em Spain Waste & 
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Treatment, SL, per l’activitat de la planta de valorització energètica de residus mit-
jançant economia circular al terme municipal de Cercs (Exp. B1AAI190794).

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
jubilacions de facultatius de l’Institut Català de la Salut per al 2021  
i el 2022
314-01475/13

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió de jubilacions de facultatius de l’ICS pels anys 2021  

i 2022?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
jubilacions d’infermers de l’Institut Català de la Salut per al 2021  
i el 2022
314-01476/13

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió de jubilacions d’infermeria de l’ICS pels anys 2021 i 2022?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes en 
què els departaments han gastat les transferències del Pacte d’Estat 
contra la violència masclista els anys 2018, 2019 i 2020
314-01477/13

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En què s’han gastat cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya 

les transferències del Pacte d’Estat contra la violència masclista? Es demana detall 
de la despesa per als anys 2018, 2019 i 2020.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Gemma Lienas Massot, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
convocades pels departaments amb les transferències del Pacte 
d’Estat contra la violència masclista els anys 2018, 2019 i 2020
314-01478/13

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines subvencions han formulat cadascun dels departaments de la Generalitat 

de Catalunya amb les transferències del Pacte d’Estat contra la violència masclista? 
Es demana detall de les subvencions per als anys 2018, 2019 i 2020.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Gemma Lienas Massot, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que 
han rebut les subvencions atorgades pels departaments amb les 
transferències del Pacte d’Estat contra la violència masclista els 
anys 2018, 2019 i 2020
314-01479/13

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines entitats han rebut les subvencions de cadascun dels departaments de la 

Generalitat de Catalunya amb les transferències del Pacte d’Estat contra la violència 
masclista? Per a quins projectes? Es demana detall de les subvencions per als anys 
2018, 2019 i 2020.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Gemma Lienas Massot, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri 
d’avaluació dels projectes subvencionats pels departaments amb 
les transferències del Pacte d’Estat contra la violència masclista els 
anys 2018, 2019 i 2020
314-01480/13

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el criteri d’avaluació dels projectes subvencionats amb les trans-

ferències del Pacte d’Estat contra la violència masclista de cadascun dels departa-
ments de la Generalitat de Catalunya? Amb quins criteris? Es demana detall dels 
projectes i criteris per als anys 2018, 2019 i 2020.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Gemma Lienas Massot, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’especialització  
dels formadors que imparteixen els cursos sobre violència masclista 
a l’escola judicial
314-01481/13

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quina especialització tenen els i les formadores que imparteixen a l’escola ju-

dicial els cursos sobre violència masclista? Es demana la informació tant pel que fa 
a formació en violència física, sexual, psicològica o econòmica.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Gemma Lienas Massot, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a garantir l’ús escolar exclusiu de l’Escola Garcia Fossas, 
d’Igualada (Anoia)
314-01482/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Jordi Riba Colom, 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.

El Centre de Recursos Pedagògics de l’Anoia ocupa una part de la tercera planta 
de l’Escola d’Educació Infantil i Primària Garcia Fossas a Igualada, fet que impli-
ca compartir espais, accessos i horaris amb l’activitat educativa del centre educatiu. 
Aquesta situació ha generat que l’AFA de l’Escola Garcia Fossas hagi reclamat al 
Departament d’Educació que els espais del centre es destinin exclusivament a in-
fants i mestres del centre, tal com indica el RD 132/2010 de 12 de febrer, en el que 
a l’article 3.2 s’indica que: «Els centres docents esmentats a l’apartat anterior han de 
complir, com a mínim, els següents requisits relatius a les instal·lacions: a) Situar-se 
en edificis independents, destinats exclusivament a ús escolar, si bé les instal·lacions 
poden ser utilitzades fora de l’horari escolar per a la realització d’altres activitats de 
caràcter educatiu, cultural o esportiu. En el cas de centres docents que imparteixin 
el segon cicle d’educació infantil, han de tenir, a més, accés independent de la resta 
d’instal·lacions.»

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quines mesures, i en quin calendari, adoptarà el Departament d’Educació per 
resoldre aquesta situació, donant compliment a allò establert en el RD 132/2010  
i garantint l’ús exclusiu de l’Escola Garcia Fossas per a l’activitat escolar?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Esther Niubó Cidoncha, Jordi Riba Colom, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
de construir una nova seu judicial a Santa Coloma de Farners (Selva), 
el calendari de construcció i l’emplaçament
314-01483/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Par-

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

Santa Coloma de Farners és la capital de la comarca de la Selva. En l’actualitat 
és la seu de 4 Jutjats de Primera Instància i Instrucció que tenen el seu àmbit d’ac-
tuació en tota la comarca interior, excloent únicament Blanes, Lloret i Tossa de Mar 
que depenen dels Jutjats de Blanes.

Els 4 Jutjats de Santa Coloma de Farners s’ubiquen en dos edificis separats per 
més de 500 metres. Els jutjats mixtes 1 i 3 es troben a la carretera de Sant Hilari, 
en un edifici antic que no compleix amb cap de les disposicions que ha de tenir un 
edifici judicial.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament de Justícia la construcció d’una nova seu judicial 

al municipi de Santa Coloma de Farners? Quin és el calendari de construcció? En 
quin espai?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents 
que han tingut lloc a la carretera C-14 els darrers cinc anys
314-01484/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB QUATRE 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rubén 

Viñuales Elías, diputat, Joaquim Paladella Curto, diputat, Dolors Carreras Casany, 
diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 



BOPC 52
8 de juny de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 151 

– Quants accidents s’han produït a la carretera C-14 els darrers 5 anys? Quin ha 
estat el nombre de víctimes? Quantes d’elles mortals? Es demana detallar per tram.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, Rubén Viñuales Elías, Joa-

quim Paladella Curto, Dolors Carreras Casany, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions 
en la carretera C-14 dels darrers deu anys
314-01485/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB QUATRE 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rubén 

Viñuales Elías, diputat, Joaquim Paladella Curto, diputat, Dolors Carreras Casany, 
diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines inversions ha fet el Govern de la Generalitat a la carretera C-14 en els 

darrers 10 anys? Es demana detallar per tram.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, Rubén Viñuales Elías, Joa-

quim Paladella Curto, Dolors Carreras Casany, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits del 
Departament de Territori i Sostenibilitat per a la supressió del vial 
de les Hortes de Santa Eugènia, a Girona
314-01486/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Par-

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

Fa 10 anys que l’Ajuntament de Girona insta el Departament de Territori i Soste-
nibilitat la modificació del Pla territorial de les comarques gironines i el Pla direc-
tor de l’àrea urbana per tal de poder modificar el PGOU de Girona per eliminar el 
vial de les Hortes de Santa Eugènia.

El vial estava previst per connectar la zona de Domeny i la sortida oest de la 
AP-7 amb Santa Eugènia i Salt. Han estat dues les mocions aprovades al Ple de Gi-
rona (els anys 2011 i 2018) i el 12 d’abril de 2011 es va aprovar el Pla Especial de 
Protecció de les Hortes de Santa Eugènia, pendent de la seva aprovació definitiva a 
l’espera de l’esmentada modificació. A més, l’Ajuntament va presentar al·legacions 
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al Pla director de l’àrea urbana perquè el vial no formés part de la xarxa bàsica de 
trànsit.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins tràmits ha realitzat el Departament de Territori i Sostenibilitat per la su-

pressió d’aquest vial en els darrers deu anys?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Silvia Paneque Sureda, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses a què 
es va oferir el contracte d’emergència adjudicat per a la prestació 
del servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya en conèixer la fallida de Grupo Norte
314-01487/13

FORMULACIÓ: EULÀLIA REGUANT I CURA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A quines empreses es va oferir el contracte d’emergència adjudicat pel CAT112 

un cop es va conèixer la fallida de Grupo Norte?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el Pla d’igualtat de gènere 
de la Corporació
316-00168/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 2991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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 196.1 i 7 
del Reglament del Parlament, presenta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals 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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– En quin estat d’implementació es troba el Pla d’igualtat de gènere de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i quina previsió d’implementació hi ha?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els mecanismes per a 
garantir que les empreses que subcontracta respecten els drets 
laborals dels treballadors
316-00169/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021

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 196.1 i 7 
del Reglament del Parlament, presenta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els mecanismes per tal de garantir que els serveis que es subcon-

tracten des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es fan amb empreses 
que respecten els drets laborals dels treballadors i treballadores? Es considera que 
aquests mecanismes són efectius i suficients? Es pot garantir que els i les professio-
nals que presten serveis a través d’aquestes empreses subcontractades tenen garan-
tits els seus drets laborals i se’ls respecten els convenis del sector? Com?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la retribució econòmica de Genís Cormand per la direcció del documental «Pujol: els secrets d’Andorra»
	316-00140/13
	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 retribució econòmica de Xavier Bonet per la direcció del documental «Pujol: els secrets d’Andorra»
	316-00141/13
	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 retribució econòmica de Carles Fernàndez per la producció del documental «Pujol: els secrets d’Andorra»
	316-00142/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la relació entre l’emissió del documental «Pujol: els secrets d’Andorra» en el programa de TV3 «30 minuts» i la Resol
	325-00016/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha trigat més de sis anys a programar un contingut sobre els casos de corrupció política vinc
	325-00017/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els criteris d’equilibri, rigor informatiu i neutralitat del documental «Pujol: els secrets d’Andorra» emès en el pro
	325-00018/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la previsió d’emetre més continguts amb relació als casos de corrupció política de l’expresident Jordi Pujol i la sev
	325-00019/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la previsió de programar continguts amb relació a tots els casos de corrupció política de l’expresident Jordi Pujol i
	325-00020/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la previsió de programar un contingut específic d’investigació amb relació a la procedència de la fortuna de Jordi Pu
	325-00021/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el compliment dels criteris de neutralitat i rigor informatiu en les explicacions sobre la vinculació de la «policia 
	325-00022/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre els imports pagats a la productora Minoria Absoluta durant el període 2018-2020
	326-00005/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre els imports pagats a la productora Batabat durant el període 2018-2020
	326-00007/13
	Resposta del president del Consell de Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.05. Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma del model de seguretat pública
	310-00029/13
	Anunci: Joan Garriga Doménech, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema educatiu
	310-00030/13
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fonaments econòmics i fiscals i les finalitats de la futura gestió del conseller d’Economia i Hisenda
	310-00031/13
	Anunci: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orientació de les polítiques digitals i de territori
	310-00032/13
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de recerca
	310-00033/13
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució de la pandèmia de Covid-19
	310-00034/13
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els preparatius del curs escolar 2021-2022
	310-00035/13
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies estratègiques del Departament d’Empresa i Treball
	310-00036/13
	Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats polítiques del Departament de la Presidència
	310-00037/13
	Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies estratègiques del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
	310-00038/13
	Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’atenció primària de salut
	310-00039/13
	Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orientació de les polítiques de seguretat
	310-00040/13
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’habitatge
	310-00041/13
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia prevista en matèria de turisme
	310-00042/13
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00017/13
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes per a posar fi a la crisi social
	317-00018/13
	Anunci: Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del GP VOX

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00019/13
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00020/13
	Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP ECP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00021/13
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00022/13
	Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00023/13
	Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00024/13
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds rebudes de subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual del 2018 al 2020
	314-01323/13
	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 acceptades de subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual del 2018 al 2020
	314-01324/13
	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 rebutjades de subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual del 2018 al 2020 que corresponen a famílies monoparentals
	314-01325/13
	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 rebutjades de subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual del 2018 al 2020 que corresponen a famílies nombroses
	314-01326/13
	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 rebutjades de subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual del 2018 al 2020 que corresponen a famílies amb membres de més de setanta anys
	314-01327/13
	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 acceptades de subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual del 2018 al 2020 que corresponen a espanyols amb document nacional d’identitat
	314-01328/13
	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 acceptades de subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual del 2018 al 2020 que corresponen a residents amb número d’identificació d’estranger
	314-01329/13
	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 rebudes d’indemnitzacions, ajuts i prestacions per a dones víctimes de violència masclista del 2018 al 2020
	314-01330/13
	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 acceptades d’indemnitzacions, ajuts i prestacions per a dones víctimes de violència masclista el 2019 i el 2020
	314-01331/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país d’origen de les dones que han sol·licitat indemnitzacions, ajuts i prestacions per a víctimes de violència masclista
	314-01332/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país d’origen de les dones beneficiàries d’indemnitzacions, ajuts i prestacions per a víctimes de violència masclista
	314-01333/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’un centre d’acollida de menors a Arenys de Mar (Maresme)
	314-01334/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar (Maresme) amb relació a l’obertura d’un centre d’acollida de menors
	314-01335/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció presencial del CAP Cotxeres de Barcelona de l’inici de la pandèmia ençà
	314-01336/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis de professionals en el Centre Integral Sanitari Cotxeres de Barcelona
	314-01337/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions laborals i retributives dels professionals del Centre Integral Sanitari de Cotxeres, de Barcelona
	314-01338/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finalització de la prestació del servei de l’empresa Vitae per a gestionar el Centre Integral Sanitari de Cotxeres, de Barcelona
	314-01339/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’internalitzar el serveis de rehabilitació i de fomentar el Pla pilot de reforç de l’atenció domiciliària del Centre Integral Sanitari de Cotxeres, de Barcelona
	314-01340/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn de les especialitats que ha perdut el CAP Cotxeres, de Barcelona
	314-01341/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals amb contracte eventual a l’Institut Català de la Salut
	314-01342/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana dels contractes eventuals de l’Institut Català de la Salut
	314-01343/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals interins de l’Institut Català de la Salut
	314-01344/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a fer efectives les direccions per objectius dels professionals sanitaris
	314-01345/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
	314-01346/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals ha reduït una línia d’ESO a l’Institut Noet, de Berga
	314-01347/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el diàleg amb els instituts d’educació secundària públics de Berga per a tancar una línia d’ESO a l’Institut Noet
	314-01348/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’arribada d’una ambulància per una urgència als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, de Barcelona
	314-01349/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà que triga una ambulància a atendre una urgència als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, de Barcelona
	314-01350/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear una base d’ambulàncies al CAP Zona Nord, de Barcelona
	314-01351/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta d’integrar la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra a les àrees regionals de recursos operatius
	314-01352/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha informat el Consell de la Policia de la possible integració de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra a les àrees regionals de recursos operatius
	314-01353/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les implicacions laborals en els agents de la integració de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra a les àrees regionals de recursos operatius
	314-01354/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incardinació de la integració de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra a les àrees regionals de recursos operatius amb les proclames de revisió del model d’ordre públic
	314-01355/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir al Parlament el debat sobre la gestió de l’ordre públic
	314-01356/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte pressupostari de la proposta d’integrar la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra a les àrees regionals de recursos operatius
	314-01357/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impulsor de la proposta de fusionar la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra i les àrees regionals de recursos operatius
	314-01358/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra que es traslladaran a altres regions policials en cas d’integració a les àrees regionals de recursos operatius
	314-01359/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a implantar el nou model de gestió d’ordre públic
	314-01360/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer canvis en la formació dels agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra i de les àrees regionals de recursos operatius
	314-01361/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del metge de Tarroja de Segarra al CAP Cervera
	314-01362/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del tancament del consultori mèdic de Tarroja de Segarra
	314-01363/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancar els consultoris mèdics de la Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet i Sant Ramon (Segarra)
	314-01364/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incentivar els metges amb canvis retributius perquè exerceixin al món rural
	314-01365/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a posar fi a la caiguda de les ràtios de metge per habitant
	314-01366/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals del Siscat que deriven interrupcions voluntàries de l’embaràs instrumentals a clíniques privades
	314-01367/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva de referència i la població que atenen
	314-01368/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals de referència en ginecologia i obstetrícia
	314-01369/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals de referència en ginecologia i obstetrícia que fan interrupcions voluntàries de l’embaràs quirúrgiques
	314-01370/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les interrupcions voluntàries de l’embaràs quirúrgiques que s’han fet als hospitals de referència en ginecologia i obstetrícia els darrers cinc anys segons diversos paràmetres
	314-01371/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’hospitals de referència en ginecologia i obstetrícia amb membres i fundacions eclesiàstiques en llur patronat que no fan interrupcions voluntàries de l’embaràs quirúrgiques
	314-01372/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions d’interrupcions voluntàries de l’embaràs quirúrgiques des d’hospitals de referència en ginecologia i obstetrícia els darrers cinc anys
	314-01373/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la setmana de gestació fins la qual es fan interrupcions voluntàries de l’embaràs farmacològiques en centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva de referència
	314-01374/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions d’interrupcions voluntàries de l’embaràs farmacològiques fins a les deu setmanes de gestació els darrers cinc anys
	314-01375/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Servei Català de la Salut per a garantir el dret de la interrupció voluntària de l’embaràs
	314-01376/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació, la divulgació i la formació relatives al dret de la interrupció voluntària de l’embaràs que dona el Servei Català de la Salut
	314-01377/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’objecció de consciència dels professionals de la salut amb relació a la interrupció voluntària de l’embaràs que han provocat el desplaçament de les pacients a altres centres sanitaris
	314-01378/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de la salut objectors de consciència amb relació a la pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs
	314-01379/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes adoptats per a evitar que l’objecció de consciència en la pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs provoqui el desplaçament de pacients a altres centres sanitaris
	314-01380/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la llibertat d’elecció entre la interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica i la quirúrgica
	314-01381/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atorgament d’algun certificat d’empresa familiarment responsable a les empreses que adopten mesures de conciliació familiar i social per als treballadors
	314-01382/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a preservar la casa Vallmanya, d’Alcarràs (Segrià)
	314-01383/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conflicte de l’empresa Grupo Sifu pel compliment del conveni laboral dels centres especials de treball d’àmbit estatal
	314-01384/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva mediació entre els representants sindicals i l’empresa Grupo Sifu
	314-01385/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè l’empresa Grupo Sifu compleixi el conveni laboral dels centres especials de treball d’àmbit estatal
	314-01386/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a l’empresa Grupo Sifu
	314-01387/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en lloguer i en venda
	314-01388/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en lloguer i en venda en les fases de licitació, projecte inicial, projecte executiu i obres
	314-01389/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates de finalització i adjudicació dels habitatges previstos per a combatre l’emergència habitacional
	314-01390/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges amb la qualificació permanent d’habitatge de protecció oficial
	314-01391/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits i ocupats registrats al cens d’habitatges de la Generalitat
	314-01392/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les multes coercitives i les sancions imposades per habitatges buits en compliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
	314-01393/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions tramitades i imposades per l’incompliment per part dels grans tenidors de l’oferta obligatòria de lloguer social que estableix el Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l
	314-01394/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc de lloguer i venda de la Generalitat
	314-01395/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualificació i el temps de desqualificació del parc de lloguer i venda de la Generalitat
	314-01396/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir un edifici per a l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
	314-01397/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la construcció de l’edifici de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
	314-01398/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ubicació de l’edifici de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
	314-01399/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cuidadors no professionals acollits al conveni amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per a tenir garantides les pensions
	314-01400/13
	Formulació: Gemma Lienas Massot, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió del conveni entre la Tresoreria General de la Seguretat Social i els cuidadors no professionals per a garantir-ne les pensions
	314-01401/13
	Formulació: Gemma Lienas Massot, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha prorrogat el contracte amb l’empresa Ferrovial per a la gestió del servei telefònic 061
	314-01402/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finalització del darrer contracte amb l’empresa Ferrovial per a la gestió del servei telefònic 061
	314-01403/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de la licitació del contracte per a la gestió del servei telefònic 061
	314-01404/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a garantir la transparència i la pluralitat de la licitació del contracte per a la gestió del servei telefònic 061
	314-01405/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment dels pacients atesos els darrers cinc anys als serveis d’urgències de l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú (Garraf), i de l’Hospital Residència Sant Camil, de Sant Pere d
	314-01406/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge
	314-01407/13
	Formulació: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per al compliment de la Directiva marc de l’aigua amb relació al cabal del Francolí i el Siurana
	314-01408/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la Llei orgànica 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs
	314-01409/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària tancats en algun període del gener del 2020 ençà
	314-01410/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consultoris tancats en algun període del gener del 2020 ençà
	314-01411/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis d’urgències de centres d’atenció primària tancats en algun període del gener del 2020 ençà
	314-01412/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis d’urgències de centres d’atenció primària que han patit alguna reducció d’horari del gener del 2020 ençà
	314-01413/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis especialitzats de centres d’atenció primària tancats en algun període del gener del 2020 ençà
	314-01414/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis especialitzats de centres d’atenció primària externalitzats o reubicats del gener del 2020 ençà
	314-01415/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres de salut que han patit alguna reducció d’horari del gener del 2020 ençà
	314-01416/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els representants sindicals dels bombers de la Nissan
	314-01417/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació dels bombers de la Nissan en les negociacions del pla per a la reindustrialització dels terrenys de la Nissan
	314-01418/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a la recol·locació dels bombers de la Nissan
	314-01419/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’acollida de menors als centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-01420/13
	Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències interculturals i de comunicació dels professionals dels centres d’acollida de menors
	314-01421/13
	Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incorporar els menors arribats a Ceuta al sistema de tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-01422/13
	Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la regularització administrativa dels menors arribats a Ceuta que siguin acollits
	314-01423/13
	Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions d’allotjament que oferirà als menors arribats a Ceuta que siguin acollits
	314-01424/13
	Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’itinerari d’acompanyament i emancipació previst per als menors arribats a Ceuta que siguin acollits
	314-01425/13
	Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de garantir la validació de la documentació d’origen dels menors arribats a Ceuta que siguin acollits
	314-01426/13
	Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de certificar l’edat dels menors arribats a Ceuta indocumentats que siguin acollits
	314-01427/13
	Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’externalització dels serveis d’esterilització del material quirúrgic de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell
	314-01428/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis que justifiquen la centralització i l’externalització del servei d’esterilització del material quirúrgic de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barc
	314-01429/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a externalitzar el servei d’esterilització del material quirúrgic de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, d
	314-01430/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que tenia el director del Servei Català de la Salut del projecte per a centralitzar i externalitzar el servei d’esterilització del material quirúrgic de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la San
	314-01431/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes del conseller de Salut amb les direccions de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occide
	314-01432/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Departament de Salut amb empreses que vulguin prestar el servei d’esterilització del material quirúrgic hospitalari
	314-01433/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible ubicació del servei d’esterilització del material quirúrgic de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadel
	314-01434/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Departament de Salut amb els comitès d’empresa de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallè
	314-01435/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte de centralització i externalització del servei d’esterilització del material quirúrgic de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i de l’H
	314-01436/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’externalització del servei d’esterilització del material quirúrgic de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-01437/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que un servei d’esterilització de material quirúrgic situat a kilòmetres dels centres hospitalaris pot ésser una millora per als pacients
	314-01438/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’externalització del servei d’esterilització del material quirúrgic pot fer incrementar les infeccions nosocomials
	314-01439/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut comparteix l’opinió dels professionals del servei d’esterilització de material quirúrgic, que consideren que és més segur fer-la al més a prop possible de les sales d’operacions
	314-01440/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles canvis en les condicions laborals del personal que presti el servei d’esterilització del material quirúrgic un cop externalitzat
	314-01441/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el destí del personal que presta el servei d’esterilització del material quirúrgic a l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona, i a l’Hospital Parc Taulí, d
	314-01442/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del projecte de reforma i ampliació del servei d’esterilització de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, els darrers anys
	314-01443/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el projecte d’ampliació de l’Hospital del Mar, de Barcelona, no inclou ampliar-ne el servei d’esterilització en ampliar les sales d’operacions
	314-01444/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de les diferències entre barris i poblacions en el nombre de persones que han accedit a la vacunació
	314-01445/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la causa de la desigualtat en l’accés a la vacunació és la bretxa digital
	314-01446/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera preocupant que hi hagi desigualtat en l’accés a la vacunació per la bretxa digital
	314-01447/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la desigualtat en la vacunació per la bretxa digital pot retardar l’assoliment de la immunitat de grup
	314-01448/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes previstes per a resoldre les diferències en l’accés a la vacunació per culpa de la bretxa digital
	314-01449/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics previstos per a posar fi a la desigualtat en la vacunació
	314-01450/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les desigualtats en l’accés a la vacunació es resoldran abans de les vacances d’estiu dels professionals sanitaris
	314-01451/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les desigualtats en l’accés a la vacunació s’han agreujat per la preferència pels centres de vacunació massiva en detriment dels centres d’atenció primària
	314-01452/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilitat de les categories d’edat que estableix el registre d’indicadors de l’Estadística de la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya per a avaluar l’impacte de les restriccions en l’accés a l’a
	314-01453/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilitat de les categories per a agrupar les setmanes de gestació que estableix l’Estadística de la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya per a accedir-hi en els terminis legals
	314-01454/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones que interrompen l’embaràs entre les setmanes 14 i 22, llur comarca de residència i el mètode emprat segons l’Estadística de la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya
	314-01455/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones que interrompen l’embaràs més enllà de la setmana 22 i llur comarca de residència segons l’Estadística de la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya
	314-01456/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’interrupció voluntària de l’embaràs que es dirimeixen als comitès ètics
	314-01457/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones a qui se’ls ha denegat la interrupció voluntària de l’embaràs més enllà de la setmana 14 i 22 de gestació i llur comarca de residència
	314-01458/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual un vint i quatre per cent de les dones no és usuària de cap centre de planificació familiar
	314-01459/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació per a garantir la disponibilitat a totes les comarques de centres per a portar-hi a terme una interrupció voluntària de l’embaràs
	314-01460/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constància que té dels centres sanitaris que fan objecció de consciència institucional per a no practicar interrupcions voluntàries de l’embaràs
	314-01461/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a investigar els centres sanitaris que es neguen a prestar el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs
	314-01462/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incorporar indicadors de violència obstètrica en el recull estadístic sobre la interrupció voluntària de l’embaràs
	314-01463/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions i l’import retornat als contribuents en compliment de la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu relativa a l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
	314-01464/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pagaments dels contribuents no retornats en compliment de la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu relativa a l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per la i
	314-01465/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import mitjà pagat pels contribuents després de la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu relativa a l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per la instal·lació de terras
	314-01466/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions imposades a arrendadors d’habitatges per l’incompliment de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modific
	314-01467/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions imposades pels ajuntaments i per la Generalitat a arrendadors d’habitatges per l’incompliment de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
	314-01468/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació de la renda mitjana dels arrendaments d’habitatge als municipis afectats per la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de
	314-01469/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de l’oferta d’habitatges de lloguer després de l’entrada en vigor de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modific
	314-01470/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients per a l’adquisició d’habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte incoats el 2021
	314-01471/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges adquirits per la Generalitat mitjançant el dret de tanteig i retracte el 2021
	314-01472/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’introduir característiques noves segons les qualitats per a posar el preu de referència dels habitatges
	314-01473/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa Em Spain Waste & Treatment ha interposat un recurs contra el Departament de Territori i Sostenibilitat per l’acord de no idoneïtat per a l’activitat de la planta de valorització energètica de re
	314-01474/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de jubilacions de facultatius de l’Institut Català de la Salut per al 2021 i el 2022
	314-01475/13
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de jubilacions d’infermers de l’Institut Català de la Salut per al 2021 i el 2022
	314-01476/13
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes en què els departaments han gastat les transferències del Pacte d’Estat contra la violència masclista els anys 2018, 2019 i 2020
	314-01477/13
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions convocades pels departaments amb les transferències del Pacte d’Estat contra la violència masclista els anys 2018, 2019 i 2020
	314-01478/13
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han rebut les subvencions atorgades pels departaments amb les transferències del Pacte d’Estat contra la violència masclista els anys 2018, 2019 i 2020
	314-01479/13
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri d’avaluació dels projectes subvencionats pels departaments amb les transferències del Pacte d’Estat contra la violència masclista els anys 2018, 2019 i 2020
	314-01480/13
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’especialització dels formadors que imparteixen els cursos sobre violència masclista a l’escola judicial
	314-01481/13
	Formulació: Gemma Lienas Massot, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a garantir l’ús escolar exclusiu de l’Escola Garcia Fossas, d’Igualada (Anoia)
	314-01482/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir una nova seu judicial a Santa Coloma de Farners (Selva), el calendari de construcció i l’emplaçament
	314-01483/13
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents que han tingut lloc a la carretera C-14 els darrers cinc anys
	314-01484/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb quatre altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la carretera C-14 dels darrers deu anys
	314-01485/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb quatre altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits del Departament de Territori i Sostenibilitat per a la supressió del vial de les Hortes de Santa Eugènia, a Girona
	314-01486/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses a què es va oferir el contracte d’emergència adjudicat per a la prestació del servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya en conèixer la fallida de Grupo Norte
	314-01487/13
	Formulació: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el Pla d’igualtat de gènere de la Corporació
	316-00168/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els mecanismes per a garantir que les empreses que subcontracta respecten els drets laborals dels treballadors
	316-00169/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG






