
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del llançament del nano-
satèl·lit 3B5GSat «Enxaneta»
314-00003/13
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades que recollirà el nanosa-
tèl·lit 3B5GSat «Enxaneta»
314-00004/13
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el propietari del nanosatèl·lit 
3B5GSat «Enxaneta»
314-00005/13
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc de fabricació del nanosatè-
l·lit 3B5GSat «Enxaneta»
314-00006/13
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del contracte signat amb 
Sateliot per a posar en òrbita el nanosatèl·lit 3B5GSat «Enxaneta»
314-00007/13
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer més enlairaments 
de nanosatèl·lits
314-00008/13
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del material rodant, les ins-
tal·lacions i el personal per a la posada en marxa de la llançadora de la terminal 1 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-00009/13
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de contractar el ser-
vei integrat a la xarxa de rodalies de la llançadora de la terminal 1 de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
314-00010/13
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’oferir el servei de  
llançadora de la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat amb l’ampliació  
de línies R2 Nord i R4 del servei de rodalia
314-00011/13
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte de la llançadora entre 
Barcelona i la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat en els altres serveis 
de rodalia
314-00012/13
Resposta del Govern 15
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la peça del programa 
Bricoheroes de TV3 relativa al 8 de març
325-00001/13
Resposta del president del Consell de Govern 15

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els continguts del pro-
grama Bricoheroes de TV3 amb relació al compliment de la normativa sobre igualtat 
i violència masclista
325-00002/13
Resposta del president del Consell de Govern 16

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les mesures que s’han 
adoptat amb relació a l’emissió del documental La dansa de la mort dins del Tele-
notícies vespre de TV3
325-00003/13
Resposta del president del Consell de Govern 16

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el contingut del programa 
Pilots de TV3 del 6 d’abril i els mecanismes de control de la Corporació amb relació 
a les xarxes socials
325-00004/13
Resposta del president del Consell de Govern 17

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les mesures que s’adoptaran 
amb relació al programa Pilots de TV3 i la difusió de teràpies pseudocientífiques
325-00005/13
Resposta del president del Consell de Govern 18

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la valoració que fa del 
programa Pilots de TV3
325-00006/13
Resposta del president del Consell de Govern 18

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha 
comprat la sèrie documental «El judici»
325-00007/13
Resposta del president del Consell de Govern 18

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 periodístics 
que justifiquen l’adquisició de la sèrie documental «El judici»
325-00008/13
Resposta del president del Consell de Govern 19

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts, adjudicacions o subven-
cions atorgats a l’empresa Discatimat, SL, a la Fundació Catmon i a l’organització 
no governamental Acció Solidària Igman en els exercicis del 2016 al 2021
314-01488/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius que afecten el bon fun-
cionament del CUAP Maresme, a Mataró
314-01489/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mancances del CUAP Mares-
me, a Mataró
314-01490/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 21
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a re-
soldre el col·lapse del CUAP Maresme, a Mataró
314-01491/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els circuits d’atenció del CUAP 
Maresme, a Mataró, que està revisant
314-01492/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera correcta la planificació 
del servei d’urgències del CUAP Maresme, a Mataró
314-01493/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de la planificació 
del servei d’urgències del CUAP Maresme, a Mataró
314-01494/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals sanita-
ris, metges i infermers, que treballen al CUAP Maresme, a Mataró
314-01495/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre de professionals sa-
nitaris del CUAP Maresme, a Mataró, és el mateix que el d’altres centres d’urgèn-
cies d’atenció primària
314-01496/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que manquen profes-
sionals sanitaris al CUAP Maresme, a Mataró
314-01497/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població potencial a què dona 
servei el CUAP Maresme, a Mataró
314-01498/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que els pa-
cients del CUAP Maresme, a Mataró, s’hagin d’esperar al carrer per a ésser atesos
314-01499/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera mitjà per a ésser 
atès al CUAP Maresme, a Mataró
314-01500/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el servei d’urgències de l’Hos-
pital de Mataró (Maresme) segueix col·lapsat
314-01501/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desistiment de molts pacients 
d’anar al CUAP Maresme, a Mataró, per anar directament a l’Hospital de Mataró
314-01502/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per lluitar 
contra l’eruga del boix
314-01503/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos previstos per a crear 
llocs de treball per a joves i per a més grans de cinquanta-cinc anys
314-01504/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la procedència dels recursos previs-
tos per a crear llocs de treball per a joves i per a més grans de cinquanta-cinc anys
314-01505/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans previstos per a crear llocs 
de treball per a joves i per a més grans de cinquanta-cinc anys
314-01506/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb els representants 
sindicals i empresarials amb relació a la creació de llocs de treball per a joves i per 
a més grans de cinquanta-cinc anys
314-01507/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions a l’empresa Am-
pans Medi Ambient
314-01508/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients que el Departament 
de Treball i Empresa ha obert a l’empresa Ampans Medi Ambient per l’incompliment 
d’alguna normativa
314-01509/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuració de responsabilitats de 
l’empresa Ampans Medi Ambient per la mort d’un treballador en un accident laboral
314-01510/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera del registre de sol·licitants d’habitatge, per municipis
314-01511/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera de la Taula d’Emergència Social, per municipis
314-01512/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de solars de la Genera-
litat destinats a habitatges de protecció oficial en què encara no ha actuat
314-01513/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes registrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que ni s’acullen a la Llei de l’Estat 29/1994, 
d’arrendaments urbans, ni són turístics, i les inspeccions que hi duu a terme
314-01514/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges rebuts per la Gene-
ralitat d’herències a favor seu o intestades els darrers cinc anys, per municipis, i la 
destinació que hi ha donat
314-01515/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rehabilitació en habitatges i efi-
ciència energètica dels darrers tres anys
314-01516/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a l’aprovació 
del Pla director urbanístic de les activitats de càmping
314-01517/13
Formulació: Juan Luis Ruiz López, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la tramitació del Pla di-
rector urbanístic de les activitats de càmping
314-01518/13
Formulació: Juan Luis Ruiz López, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris urbanístics, econòmics 
i ambientals del Pla director urbanístic de les activitats de càmping
314-01519/13
Formulació: Juan Luis Ruiz López, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a po-
tenciar el sector del càmping
314-01520/13
Formulació: Juan Luis Ruiz López, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures d’ajuda a l’esport del 
2020 ençà
314-01521/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les federacions i les unions espor-
tives, els consells esportius i els gimnasos beneficiats amb ajuts de la Generalitat
314-01522/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha previst algun pla per a la re-
activació del sector de l’esport
314-01523/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons europeus de recuperació 
per la Covid-19 rebuts pel sector de l’esport
314-01524/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la cadena de 
gimnasos DIR va rebre un terç del pressupost dels ajuts per a la reactivació industrial
314-01525/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de l’Agència 
Catalana de l’Habitatge de cada barri de Tarragona
314-01526/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos de propietat de l’Agèn-
cia Catalana de l’Habitatge buits, ocupats, sense títol habilitant i de lloguer a Tarragona 
314-01527/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels habitatges de l’Agència 
Catalana de l’Habitatge a Tarragona
314-01528/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de manteniment dels 
habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge
314-01529/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos de l’Agència 
Catalana de l’Habitatge a Tarragona pendents de rehabilitació i rehabilitats els dar-
rers cinc anys
314-01530/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres en execució i les que 
s’hauran de fer com a requisit per als Jocs Olímpics
314-01531/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes i els estudis fets per 
a preparar la candidatura dels Jocs Olímpics
314-01532/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis per a presentar la can-
didatura dels Jocs Olímpics
314-01533/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes entre la Generalitat  
i el Comitè Olímpic Internacional per a l’organització dels Jocs Olímpics
314-01534/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 47
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació temporal de la con-
sulta sobre els Jocs Olímpics
314-01535/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de compliment del Pla di-
rector per a la restauració de les muralles de Tarragona
314-01536/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a l’execució 
de la fase següent del Pla director per a la restauració de les muralles de Tarragona
314-01537/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per al Pla di-
rector per a la restauració de les muralles de Tarragona la propera legislatura
314-01538/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’instrument previst per a la regu-
lació dels usos del port de Palamós (Baix Empordà)
314-01539/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a aprovar el 
procediment de planificació urbanística del port de Palamós (Baix Empordà)
314-01540/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del canvi de criteri del pro-
cediment de planificació urbanística del port de Palamós (Baix Empordà)
314-01541/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reinici de les fases per a l’apro-
vació definitiva de la planificació urbanística del port de Palamós (Baix Empordà)
314-01542/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació del resultat del 
procés participatiu en les fases de disseny i aprovació del Pla director del port de 
Palamós (Baix Empordà)
314-01543/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’incidència so-
bre el Pla director del port de Palamós (Baix Empordà) per a incorporar la visió de 
l’Ajuntament de Palamós i d’agents econòmics i socials
314-01544/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del cost de la plaça de llar 
d’infants que ha finançat el curs 2020-2021
314-01545/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del cost de la plaça de llar 
d’infants que finançarà el curs 2021-2022
314-01546/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import retornat als ajuntaments 
en concepte de deute per al finançament i sosteniment de les llars d’infants muni-
cipals del 2012 ençà
314-01547/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que aportarà als ajunta-
ments en concepte de deute per al finançament i sosteniment de les llars d’infants 
municipals del 2012 ençà
314-01548/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 56
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments amb una sentència 
ferma favorable als quals ha retornat el deute per al finançament i sosteniment de 
les llars d’infants municipals
314-01549/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’execució dels fons de 
recuperació per al foment de l’etapa educativa de zero a tres anys
314-01550/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir línies de P2 en 
escoles d’educació infantil de segon cicle
314-01551/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors interins 
del Departament d’Educació
314-01552/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins del Departa-
ment d’Educació que fa més de deu anys que ocupen la mateixa plaça
314-01553/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins del Departa-
ment d’Educació que tenen més de cinquanta anys
314-01554/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors del De-
partament d’Educació que caldria estabilitzar per a cobrir adequadament les pla-
ces que ocupen
314-01555/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els perfils professionals dels inte-
rins del Departament d’Educació
314-01556/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de municipis que han 
aprofitat el Pla de millora d’oportunitats educatives el curs 2020-2021
314-01557/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eficàcia i la gestió del Pla de mi-
llora d’oportunitats educatives
314-01558/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de prorrogar el mapa de 
centres educatius de màxima i alta complexitat per al curs 2021-2022
314-01559/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de salut men-
tal infantil i juvenil que té previst obrir durant el curs 2021-2022
314-01560/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius de 
complexitat màxima, alta i mitjana
314-01561/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el III Pla de govern de seguretat  
i salut laboral 2015-2020
314-01562/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 62
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents laborals du-
rant la vigència del III Pla de govern de seguretat i salut laboral 2015-2020
314-01563/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de renovar el III Pla de 
govern de seguretat i salut laboral 2015-2020
314-01564/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament previst per al nou 
pla de seguretat i salut laboral
314-01565/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius i les línies d’actuació 
del nou pla de seguretat i salut laboral
314-01566/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tècnics d’atenció al 
públic amb relació al nombre d’usuaris de les oficines del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya
314-01567/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del personal tècnic de les 
oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya els darrers deu anys
314-01568/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a re-
baixar la ràtio d’usuaris per tècnic de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
314-01569/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del treball presencial i 
el teletreball dels tècnics de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
del març del 2020 ençà
314-01570/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a mi-
llorar les ràtios d’usuaris per tècnic de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
314-01571/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual no s’han resta-
blert el servei d’urgències de vint-i-quatre hores i el servei de farmàcia de guàrdia 
nocturna a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01572/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a restablir el 
servei d’urgències de vint-i-quatre hores i el servei de farmàcia de guàrdia nocturna 
a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01573/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera prioritària la funció 
dels serveis tècnics de punt de trobada
314-01574/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels drets i la reso-
lució de les necessitats dels infants i llurs familiars a la demarcació de Lleida amb 
un únic servei tècnic de punt de trobada
314-01575/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 67
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir serveis tècnics 
de punt de trobada a l’Alt Pirineu i Aran
314-01576/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses mantingudes amb els 
ajuntaments de l’Alt Pirineu i Aran amb relació a la cessió d’equipaments municipals 
per a obrir-hi serveis tècnics de punt de trobada
314-01577/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol i el procediment de 
gestió dels casos de violència masclista i familiar amb relació a les dones i els me-
nors implicats
314-01578/13
Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits de reconeixement de 
la condició de víctima de violència de gènere
314-01579/13
Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació i els canvis previstos 
pel Departament de Drets Socials en el model de coordinació i gestió de la renda 
garantida de ciutadania
314-01580/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya en la tramitació i gestió de la renda garantida de ciutadania
314-01581/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions d’intervenció tècnica 
que el Departament de Drets Socials atribuirà als serveis socials bàsics
314-01582/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de la coordinació inter-
departamental de la renda garantida de ciutadania
314-01583/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 71
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu  
del llançament del nanosatèl·lit 3B5GSat «Enxaneta»
314-00003/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 3770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 
314-00003/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-00004/13 a 314-
00008/13.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El llançament del nanosatèl·lit Enxaneta suposa el tret de sortida de les missions 
satel·litàries de l’Estratègia NewSpace de Catalunya, dissenyada per aprofitar i ma-
ximitzar les oportunitats d’un nou àmbit econòmic, el NewSpace, basat en l’ús de 
satèl·lits de petites dimensions que orbiten a baixa altura i en l’explotació de les seves 
dades, amb l’objectiu de millorar els serveis de la Generalitat i de diferents sectors 
productius.

El nanosatèl·lit s’ha dissenyat per desplegar serveis de connectivitat d’Internet 
de les Coses des de l’espai. D’aquesta manera, permetrà la comunicació i l’obten-
ció de dades de sensors ubicats arreu del territori català, fins i tot en zones de di-
fícil accés o que no tenen cobertura de les xarxes de telecomunicacions terrestres 
convencionals.

Enxaneta formarà part de la constel·lació de nanosatèl·lits que s’està impulsant 
des de l’Estratègia NewSpace de Catalunya, aprovada pel Govern, el 27 d’Octubre 
del 2020, i també actuarà com a demostrador tecnològic d’una plataforma experi-
mental per poder fer proves de cara a l’implementació del 5G a l’espai.

Es preveu recollir dades de dispositius d’Internet de les Coses desplegats pel ter-
ritori català. En una primera fase, aquests dispositius formaran part de proves pilot 
que s’estan dissenyant entre l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i la 
Fundació i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (i2CAT) conjuntament 
amb diversos Departaments i Agències de la Generalitat de Catalunya, com per 
exemple l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Cos 
d’Agents Rurals i els Bombers de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres.

Alguns exemples de dades que es recolliran amb el nanosatèl·lit són la mesura 
dels paràmetres físics per avaluar riscos en l’estat i moviment del sòl, la mesura de 
l’estat del sòl en terrenys agrícoles, la monitorització de l’estat i nivell de les basses 
d’aigua per a l’extinció d’incendis i el seguiment de ramats en zones de difícil accés.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública va encarregar a 
l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), com a mitjà propi de la Genera-
litat de Catalunya, el disseny, la construcció, el llançament i la gestió del funciona-
ment del nanosatèl·lit.
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L’IEEC se situa entre els millors centres de recerca internacionals especialitzats 
en l’espai, incloses totes les àrees de les ciències i tecnologies espacials, així com 
l’observació de la Terra i l’enginyeria espacial. Aquest institut ha participat en múl-
tiples missions espacials gràcies a un equip d’enginyeria amb una àmplia experièn-
cia en el sector aeroespacial i en sectors amb un alt valor afegit en innovació. Com 
a fundació sense ànim de lucre, l’IEEC pot tenir una relació versàtil amb indústries 
privades i empreses que, en darrera instància, fabriquen el maquinari de vol quali-
ficat.

L’IEEC ha estat l’entitat responsable de la licitació i execució del projecte que té 
com a objecte la prestació de serveis de comunicació d’Internet de les Coses amb 
satèl·lits.

L’adjudicatari del contracte associat al nanosatèl·lit Enxaneta és l’empresa cata-
lana Sateliot amb seu a Barcelona.

L’import del contracte és de 475.000 € més IVA i la durada del servei és de 2 anys 
a partir de l’inici del contracte i podrà prorrogar-se per 2 anys més.

Dins del marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya aprovada pel Govern, està 
previst el llançament de 6 nanosatèl·lits més: 3 d’ells dedicats a l’observació de la 
Terra i 3 més dedicats a l’Internet de les Coses.

Amb aquests nous satèl·lits es persegueix l’objectiu de disposar d’una constel·la-
ció que permeti augmentar la freqüència de pas per sobre el territori i, per tant, faci-
lita les aplicacions que requereixen una informació més continuada de les variables 
mesurades.

Barcelona, 1 de juny de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals 

i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades  
que recollirà el nanosatèl·lit 3B5GSat «Enxaneta»
314-00004/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 3770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00003/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el propietari  
del nanosatèl·lit 3B5GSat «Enxaneta»
314-00005/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 3770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00003/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc de fabricació 
del nanosatèl·lit 3B5GSat «Enxaneta»
314-00006/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 3770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00003/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del 
contracte signat amb Sateliot per a posar en òrbita el nanosatèl·lit 
3B5GSat «Enxaneta»
314-00007/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 3770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00003/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
més enlairaments de nanosatèl·lits
314-00008/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 3770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00003/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del material 
rodant, les instal·lacions i el personal per a la posada en marxa de la 
llançadora de la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-00009/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 3771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 
314-00009/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-00010/13 a 314-
00012/13.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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En primer lloc, l’operació del servei ferroviari R-Aeroport entre l’Aeroport de Jo-
sep Tarradellas Barcelona - El Prat i Barcelona no suposarà un cost addicional per 
a les empreses de la Generalitat doncs els ingressos generats pel servei permetran 
cobrir totes les despeses associades.

El termini d’entrada en servei dependrà del calendari d’execució de les obres per 
part d’Adif i de les autoritzacions corresponents per part de l’Agència de Seguretat 
Ferroviària per la posada en servei de la nova infraestructura.

En segon lloc, la Generalitat, administració titular del servei d’acord amb l’Es-
tatut de Catalunya, ha valorat totes les opcions abans de fer l’encomana del servei 
a l’operador propi de la Generalitat de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, a través de l’Acord de Govern de 23 de Desembre de 2019.

Es tracta d’un servei que es donarà de manera integrada amb totes les línies del 
sistema de rodalies i regionals de Catalunya. La seva plena integració i intermodali-
tat amb tot el sistema de transport de la xarxa de Rodalies serà definit per la Genera-
litat de Catalunya, autoritat competent per definir el model de servei de Rodalies de 
Catalunya. Per tant, el servei es prestarà amb garanties de capacitat i intermodalitat 
pels ciutadans del Bages, Vallés i la resta de ciutadans de Catalunya.

Concretament, el servei plantejat pel Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori per a la seva operació per part del seu operador propi, 
FGC, és un servei especialitzat de Rodalies en donar servei a l’Aeroport que perme-
trà una bona connexió des del conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona, des 
del Maresme i el Vallès Oriental fins a l’Anoia i el Penedès, serveis Regionals de 
Tarragona, Terres de l’Ebre, Girona i Lleida i serveis Avant de Girona, Tarragona i 
Lleida gràcies a un servei fiable, regular i especialitzat entre l’Aeroport i els grans 
intercanviadors metropolitans de Sagrera, Passeig de Gràcia i Sants. Addicional-
ment, indicar que l’encaminament de la línia R2/R4 a l’aeroport no és factible amb 
la xarxa existent.

Per últim, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Ter-
ritori ha analitzat la integració del nou servei a la malla de rodalies i regionals de 
Catalunya verificant que és compatible amb el plantejament de serveis de la Gene-
ralitat (que és qui el defineix en tant que Autoritat competent al respecte) i no hi ha 
cap afectació en termes de reducció de serveis ni regionals ni de rodalia respecte el 
previst. Al contrari, s’espera una millora dels serveis fruit del replantejament dels 
mateixos per part de la Generalitat aprofitant la disponibilitat de noves infraestruc-
tures i instal·lacions a mida que Adif les executi.

Barcelona, 1 de juny de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals 

i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
contractar el servei integrat a la xarxa de rodalies de la llançadora 
de la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-00010/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 3771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00009/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat 
d’oferir el servei de llançadora de la terminal 1 de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat amb l’ampliació de línies R2 Nord i R4 del servei 
de rodalia
314-00011/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 3771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00009/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte de la 
llançadora entre Barcelona i la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - 
el Prat en els altres serveis de rodalia
314-00012/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 3771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00009/13.

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la peça del programa Bricoheroes de TV3 relativa al 8 de març
325-00001/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 325-
00001/13 i 325-00002/13, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.

Mitjançant dues preguntes, el grup parlamentari del PSC-Units per Avançar de-
mana informació diversa sobre el contingut del programa Bricoheroes de TVC emès 
el 7 de març de 2021

Resposta
En relació a les dues preguntes plantejades amb número de tramitació 325-

00001/13 i 325-00002/13 pel grup parlamentari del PSC-Units per Avançar us in-
formem que l’emissió del contingut a què fan referència les preguntes de la Il·ltre. 
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Sra. Diputada no es va produir amb motiu del 8M, si bé és cert que la seva data 
d’emissió va ser el 7 de març de 2021.

El programa Bricoheroes és un programa d’humor. L’humor, en totes les seves 
manifestacions, és present en l’oferta de continguts dels mitjans de la CCMA. Des 
del més innocent fins al més àcid i des de la ironia subtil fins a la paròdia o la sàtira, 
l’humor, amb les diferents formes que adopta, constitueix un dels eixos de la progra-
mació d’entreteniment. La mirada humorística pot ajudar a entendre i a interpretar 
la realitat, fins i tot, a denunciar-la.

No obstant, i en constatar que no ha estat entès així per algunes institucions i 
col·lectius, us informem que la direcció de TVC va considerar convenient modificar 
l’edició final del contingut.

Sant Joan Despí, 1 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

 Audiovisuals

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els continguts del programa Bricoheroes de TV3 amb relació 
al compliment de la normativa sobre igualtat i violència masclista
325-00002/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00001/13.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les mesures que s’han adoptat amb relació a l’emissió del 
documental La dansa de la mort dins del Telenotícies vespre de TV3
325-00003/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
resposta a la pregunta plantejada pel grup del PSC-Units per Avançar, amb núme-
ro de tramitació de 325-00003/13, sobre l’emissió del documental «La dansa de la 
mort» dins del Telenotícies i les mesures adoptades.

Resposta
En relació a la pregunta parlamentària 325-00003/13, i de la informació que em 

trasllada el director de TVC com a responsable dels continguts i com a interlocutor 
amb el Consell Professional sobre qüestions editorials, us faig avinent que aques-
ta qüestió es va tractar amb l’editor de l’informatiu, amb el cap de redacció i amb 
el cap d’informatius. A més a més, el mateix director de TVC va parlar abans de 
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l’emissió amb un representant del Consell Professional sobre aquesta qüestió i, pos-
teriorment, es va produir una reunió amb el mateix Consell per tal d’aclarir opinions 
i visions sobre la decisió.

Sant Joan Despí, 1 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiov isuals 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el contingut del programa Pilots de TV3 del 6 d’abril i els 
mecanismes de control de la Corporació amb relació a les xarxes 
socials
325-00004/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 325-
00004/13, 325/00005/13 i 325-00006/13, atès que totes elles fan referència a un ma-
teix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable.

Mitjançant tres preguntes, el grup parlamentari del PSC-Units per Avançar de-
mana informació diversa sobre el contingut de «Pilots» emès el 6 d’abril de 2021 
dins del programa Sense Ficció.

Resposta
En relació a les tres preguntes plantejades amb número de tramitació 325-00004, 

325/00005/13 i 325-00006/13 pel grup parlamentari del PSC-Units per Avançar us 
informem: 

– La piulada que esmenta la pregunta de la Il·ltre. Sra. Diputada fa referència a 
un programa d’«Els matins» de l’any 2019, en el què la presentadora entrevistava al 
protagonista del Sense Ficció emès el 6 d’abril de 2021.

– La inclusió d’aquesta piulada en el contingut emès al Sense Ficció tenia tot el 
sentit ja qe contextualitzava la informació i tenia un clar interès narratiu.

La piulada esmentada és concretament aquesta: 
Amb el segon càncer de pulmó, l’Albert explica a @elsmatins que ha decidit 

aparcar la quimioteràpia i fer règim com a tractament. A la següent revisió mèdica 
el pulmó estava net.
📲#PilotsTV3
🔗👉https://tv3.video/SFPilots
- En aquest sentit, i per evitar interpretacions errònies, es va decidir fer el se-

güent fil a la piulada en qüestió: 
Volem posar en context aquest piulada i aclarir que l’Albert finalment va morir 

de càncer. El documental «Pilots» n’explica la història.
Des d’aquest tuit afegit, s’enllaçava amb la sinopsi del documental al servei a 

la carta, assegurant-se que el seu redactat eliminava qualsevol ambigüitat possible: 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/pilots/video/6092854/

https://tv3.video/SFPilots
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En relació a la valoració de l’emissió del contingut en qüestió, aquesta ha de ser 
positiva, tant pel que fa a criteris quantitatius com qualitatius.

Es va emetre el 6 d’abril amb una bona rebuda per part dels espectadors de TV3 
amb una audiència de l’11% i 266.000 espectadors, sent líder de la seva franja i el 9è 
programa més vist del dia de totes les cadenes.

La valoració qualitativa va ser també molt positiva. Va obtenir un índex qualita-
tiu de 8.6 sobre 10, per sobre de la mitjana de TV3 (8.5). El 86% dels espectadors 
del panel de GKF està d’acord amb què el programa és de molta qualitat. El 93% 
dels espectadors creuen que el tema era Molt o Bastant interessant.

Sant Joan Despí, 1 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audio visuals

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les mesures que s’adoptaran amb relació al programa Pilots 
de TV3 i la difusió de teràpies pseudocientífiques
325-00005/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00004/13.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la valoració que fa del programa Pilots de TV3
325-00006/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00004/13.

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 comprat la sèrie 
documental «El judici»
325-00007/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 325-
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00007/13 i 325-00008/13, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.

Mitjançant dues preguntes, el grup parlamentari del PSC-Units per Avançar de-
mana informació diversa sobre l’emissió de la sèrie documental «El Judici».

Resposta
En relació a les dues preguntes plantejades amb número de tramitació 325-

00007/13 i 325-00008/13 pel grup parlamentari del PSC-Units per Avançar us in-
formem que durant les sessions de control de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals de la passada legislatura, en una d’elles, el director de TVC va afirmar, 
a preguntes orals dels grups parlamentaris, que la CCMA no disposava dels recur-
sos suficients en aquells moments per a fer front a la contractació i/o adquisició de 
determinats continguts audiovisuals. Entre ells, i a requeriments dels grups parla-
mentaris, s’hi trobava la sèrie documental a què fan referència les preguntes de la 
Il·ltre. Sra. Diputada.

Amb posterioritat a les sessions en què va traslladar aquesta informació, i com ja 
s’ha informat en la recent sessió de la Comissió de Control del 28 de maig de 2021, 
els plans de contenció es van poder revisar atesa la millora a finals d’any de les pre-
visions de tancament del departament comercial. El període nadalenc va represen-
tar una certa millora i recuperació de la publicitat al voltant de dos milions euros. 
Aquesta millora va facilitar la recuperació de projectes audiovisuals que estaven 
aturats i va permetre, juntament amb altres accions, el tancament del pressupost del 
2021 en equilibri pressupostari.

En relació als criteris periodístics per a la selecció i emissió d’aquest contingut  
audiovisual, aquests han estat els mateixos criteris que les direccions de la CCMA apli-
quen per a l’adquisició de tots els documentals que s’emeten als mitjans de la CCMA. 
Les dades que aporta la Il·ltre Sra. Diputada sobre els imports invertits l’any 2020 
en documentals, no s’adeqüen a les dades reals d’inversió en documentals que fan 
els mitjans de la CCMA, tal i com es desprèn de la informació facilitada a aquest 
Parlament en resposta a la pregunta parlamentària amb número de tramitació 316-
00022/13 en què s’ha facilitat tota la relació i imports de documentals adquirits per 
la CCMA en els exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020.

Sant Joan Despí, 1 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els criteris periodístics que justifiquen l’adquisició de la sèrie 
documental «El judici»
325-00008/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 3769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00007/13.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts, 
adjudicacions o subvencions atorgats a l’empresa Discatimat, SL, 
a la Fundació Catmon i a l’organització no governamental Acció 
Solidària Igman en els exercicis del 2016 al 2021
314-01488/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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

to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
¿Qué ayudas, adjudicaciones o subvenciones ha otorgado la Generalitat de Ca-

taluña a la empresa DISCATIMAT SL, la Fundación Catmon y la ONG IGMAN 
en los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021? (Detallando importe, año y 
concepto)

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2021 
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius  
que afecten el bon funcionament del CUAP Maresme, a Mataró
314-01489/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 

Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
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amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.

– Quins són els motius que estan afectant el bon funcionament del nou Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària a Mataró?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mancances  
del CUAP Maresme, a Mataró
314-01490/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 

Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
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i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.

– Quines són les mancances que ha detectat el Departament de Salut al nou 
CUAP Maresme?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a resoldre el col·lapse del CUAP Maresme, a Mataró
314-01491/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 

Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.

– Quines són les mesures que està prenent el Departament de Salut per resoldre 
el col·lapse del centre?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els circuits d’atenció 
del CUAP Maresme, a Mataró, que està revisant
314-01492/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 

Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.

– Quins són el circuits que està revisant el Departament de Salut?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
correcta la planificació del servei d’urgències del CUAP Maresme, 
a Mataró
314-01493/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
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En les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 
Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.

– El Departament de Salut considera que es va planificar correctament el servei 
d’urgències?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable  
de la planificació del servei d’urgències del CUAP Maresme, a Mataró
314-01494/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 

Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).
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Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.

– Qui és el responsable de la mala planificació del servei i, per tant, que el servei 
estigui col·lapsat?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals sanitaris, metges i infermers, que treballen al CUAP 
Maresme, a Mataró
314-01495/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 

Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
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i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.

– Quin és el nombre de professionals sanitaris que treballa al CUAP? Quants 
metges i metgesses? Quants infermers i infermeres?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre de 
professionals sanitaris del CUAP Maresme, a Mataró, és el mateix 
que el d’altres centres d’urgències d’atenció primària
314-01496/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 

Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.

– El nombre de professionals sanitaris és el mateix que en altres CUAPs?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera  
que manquen professionals sanitaris al CUAP Maresme, a Mataró
314-01497/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 

Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.

– El Departament de Salut considera que falten professionals sanitaris al CUAP 
de Mataró?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població 
potencial a què dona servei el CUAP Maresme, a Mataró
314-01498/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
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En les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 
Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.

– Quina és la població potencial a la qual dona servei aquest CUAP? És similar 
a la dels altres CUAPs?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
raonable que els pacients del CUAP Maresme, a Mataró, s’hagin 
d’esperar al carrer per a ésser atesos
314-01499/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 

Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).
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Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.

– Considera el Departament de Salut que és raonable que els pacients esperin al 
carrer a ser atesos?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
mitjà per a ésser atès al CUAP Maresme, a Mataró
314-01500/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 

Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.
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– Quina és la mitjana d’espera dels pacients al servei d’urgència al CUAP?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el servei 
d’urgències de l’Hospital de Mataró (Maresme) segueix col·lapsat
314-01501/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 

Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.

– Les urgències de l’Hospital de Mataró segueixen col·lapsades?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desistiment 
de molts pacients d’anar al CUAP Maresme, a Mataró, per anar 
directament a l’Hospital de Mataró
314-01502/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 3739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 les darreres setmanes, el Servei Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana 

Nord de la Regió Sanitària de Barcelona admet que el recentment inaugurat Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) situat al barri de Cerdanyola de Mataró, no 
funciona correctament, per la qual cosa estan estudiant noves vies per a solucionar 
els problemes que han provocat les primeres queixes dels usuaris.

El nou CUAP, que dóna servei a la població del Maresme central, està ubicat en 
un edifici annex al Centre d’Atenció Primària Camí del Mig a Mataró i s’accedeix 
per l’entrada al passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es 
tracta d’un nou espai, de 550 metres quadrats, completament remodelat, que compta 
amb 1 caixa de triatge, 7 punts de consulta polivalents, 8 punts d’observació i una 
caixa de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Entre les queixes més recurrents, els pacients relaten llargues esperes, que poden 
arribar a les tres hores per ser ateses per un metge, fet que contrasta amb la creació 
del centre sanitari que, en teoria, es va crear per pal·liar les urgències col·lapsades de 
l’Hospital de Mataró.

Davant d’aquestes queixes, el Departament de Salut admet que en les tres pri-
meres setmanes de funcionament del nou CUAP Maresme hi ha hagut moments 
d’alta afluència, sobretot en la franja horària matinal, que ha provocat que alguns 
pacients i familiars hagin hagut d’esperar al carrer. Salut explica que «en un con-
text de pandèmia l’aforament de les sales d’espera és limitat» la qual cosa dificulta 
la gestió de les sales d’espera. Admeten que estan analitzant els volums d’activitat 
i revisant alguns circuits «per introduir millores» com és habitual després d’un pe-
ríode de rodatge.

– El Departament de Salut és conscient que molts pacient desisteixen d’anar al 
servei d’urgències del CUAP de Mataró i anar directament a l’Hospital de Mataró?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per lluitar contra l’eruga del boix
314-01503/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat 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.

L’eruga del boix (Cyndalima Perspectalis) va arribar l’any 2006 a Alemanya, pro-
vinent de l’Àsia oriental. Des de llavors, s’ha estès per Europa, on es considera una 
espècie invasora. Aquesta espècie, primer detectada a Catalunya l’any 2014, ha tro-
bat en els boscos catalans un espai ideal per a la seva vida i reproducció de manera 
que en pocs anys ha destruït la totalitat del boix en una franja que recorre tot el país, 
fins altituds superiors als 1.200 metres.

El seu cicle reproductiu la manté en larva, fins a meitats de juny, en que la pri-
mera generació emprèn el vol convertida en papallona i envaeix boscos i pobles per 
desenes de milers. El seu aliment és el boix, de manera que el deixa sec de fulles 
i arriba a menjar l’escorça si no troba prou fulles per alimentar-se. El boix atacat 
rebrota, tot i que la repetició d’atacs successius per diverses generacions d’erugues 
arriba a produir-li la mort. Aquesta plaga és gran extensió i virulència, i posa en pe-
rill una de les riqueses vegetals dels nostres boscos com és el boix.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions té previstes el Govern per lluitar amb eficàcia i rapidesa 

contra l’eruga del boix (Cydalima Perspectalis)?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
previstos per a crear llocs de treball per a joves i per a més grans 
de cinquanta-cinc anys
314-01504/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El proppassat 26 de maig, en una entrevista a TV3, el President Aragonès va 
afirmar que es crearien «llocs de treball per als més vulnerables, joves i majors de  
55 anys, dos grups d’edat que estan patint molt».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants recursos destinarà el Govern per crear llocs de treball per als joves  

i majors de 55 anys?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la procedència dels 
recursos previstos per a crear llocs de treball per a joves i per a més 
grans de cinquanta-cinc anys
314-01505/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El proppassat 26 de maig, en una entrevista a TV3, el President Aragonès va 
afirmar que es crearien «llocs de treball per als més vulnerables, joves i majors de  
55 anys, dos grups d’edat que estan patint molt».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– D’on provindran els recursos que destinarà el Govern per crear llocs de treball 

per als joves i majors de 55 anys?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans 
previstos per a crear llocs de treball per a joves i per a més grans 
de cinquanta-cinc anys
314-01506/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El proppassat 26 de maig, en una entrevista a TV3, el President Aragonès va 
afirmar que es crearien «llocs de treball per als més vulnerables, joves i majors de  
55 anys, dos grups d’edat que estan patint molt».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té el Govern preparat algun pla per crear llocs de treball per als joves i majors 

de 55 anys? En cas afirmatiu, quin és el detall d’aquest pla? En cas negatiu, té previst 
el Govern aprovar-ne un?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb 
els representants sindicals i empresarials amb relació a la creació de 
llocs de treball per a joves i per a més grans de cinquanta-cinc anys
314-01507/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El proppassat 26 de maig, en una entrevista a TV3, el President Aragonès va 
afirmar que es crearien «llocs de treball per als més vulnerables, joves i majors de  
55 anys, dos grups d’edat que estan patint molt».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha parlat el Govern amb els sindicats i representants empresarials en relació 

amb la creació de llocs de treball per als joves i majors de 55 anys?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions  
a l’empresa Ampans Medi Ambient
314-01508/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 3895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 dia 1 de juny de 2021 va haver un accident laboral amb resultat de mort d’un 
operari a l’empresa Ampans Medi Ambient SL a Manresa. L’accident s’ha posat en 
coneixement del jutjat competent de Manresa i el Departament de Treball i Empresa 
tal com és habitual en aquests casos.

Es dóna el cas, que segons fonts sindicals, aquesta empresa té una política labo-
ral manifestament millorable i la persecució sindical sembla ser pràctica habitual. 
Així mateix no està clar que s’apliqui de forma correcta la normativa i protocols 
corresponents de prevenció, salut i seguretat laboral.

En aquest sentit, l’administració de la Generalitat és responsable de les compe-
tències d’inspecció i prevenció de riscos i salut laboral.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern ha realitzat inspeccions a l’empresa Ampans Medi Ambient SL?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients  
que el Departament de Treball i Empresa ha obert a l’empresa 
Ampans Medi Ambient per l’incompliment d’alguna normativa
314-01509/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 3896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 dia 1 de juny de 2021 va haver un accident laboral amb resultat de mort d’un 
operari a l’empresa Ampans Medi Ambient SL a Manresa. L’accident s’ha posat en 
coneixement del jutjat competent de Manresa i el Departament de Treball i Empresa 
tal com és habitual en aquests casos.

Es dóna el cas, que segons fonts sindicals, aquesta empresa té una política labo-
ral manifestament millorable i la persecució sindical sembla ser pràctica habitual. 
Així mateix no està clar que s’apliqui de forma correcta la normativa i protocols 
corresponents de prevenció, salut i seguretat laboral.

En aquest sentit, l’administració de la Generalitat és responsable de les compe-
tències d’inspecció i prevenció de riscos i salut laboral.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– L’empresa Ampans Medi ambient SL té algun expedient obert al Departament 

de Treball i empresa per incompliment d’alguna normativa?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuració de 
responsabilitats de l’empresa Ampans Medi Ambient per la mort 
d’un treballador en un accident laboral
314-01510/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 3897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 dia 1 de juny de 2021 va haver un accident laboral amb resultat de mort d’un 
operari a l’empresa Ampans Medi Ambient SL a Manresa. L’accident s’ha posat en 
coneixement del jutjat competent de Manresa i el Departament de Treball i Empresa 
tal com és habitual en aquests casos.

Es dóna el cas, que segons fonts sindicals, aquesta empresa té una política labo-
ral manifestament millorable i la persecució sindical sembla ser pràctica habitual. 
Així mateix no està clar que s’apliqui de forma correcta la normativa i protocols 
corresponents de prevenció, salut i seguretat laboral.

En aquest sentit, l’administració de la Generalitat és responsable de les compe-
tències d’inspecció i prevenció de riscos i salut laboral.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– El Govern ha iniciat els tràmits per depurar les possibles responsabilitats de 
l’empresa Ampans Medi Ambient SL en aquest succés?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en llista d’espera del registre de sol·licitants d’habitatge, 
per municipis
314-01511/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
– Quantes persones hi ha en llista d’espera del registre de sol·licitants d’habitatge 

per municipi?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en llista d’espera de la Taula d’Emergència Social, per 
municipis
314-01512/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
– Quantes persones hi ha en llista d’espera de la mesa d’emergència social per 

municipi?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de solars 
de la Generalitat destinats a habitatges de protecció oficial en què 
encara no ha actuat
314-01513/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 solars propietat de la Generalitat destinats a habitatge d’HPO hi ha sen-

se desenvolupar per municipis?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes registrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que ni 
s’acullen a la Llei de l’Estat 29/1994, d’arrendaments urbans, ni són 
turístics, i les inspeccions que hi duu a terme
314-01514/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 contractes no Llei d’Arrendaments Urbans i no turístics té registrats 

l’Agència d’Habitatge de Catalunya que no sap què són? els està inspeccionant?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges 
rebuts per la Generalitat d’herències a favor seu o intestades els 
darrers cinc anys, per municipis, i la destinació que hi ha donat
314-01515/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 ha rebut la Generalitat en els últims 5 anys provinents d’he-

rències al seu favor i d’herències intestades, per municipi, i quina ha estat la seva 
destinació?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rehabilitació  
en habitatges i eficiència energètica dels darrers tres anys
314-01516/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 3909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 pressupost executat en rehabilitació d’habitatges i eficiència energè-

tica en els últims 3 anys?
– Quin és el número d’habitatges rehabilitats per municipi i tipus de rehabilita-

cions?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a l’aprovació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping
314-01517/13

FORMULACIÓ: JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Juan Luis Ruiz López, diputat, Mónica Ríos García, diputada, Rubén Viñuales 

Elías, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el 
que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

A Catalunya, el sector turístic representa, aproximadament, uns ingressos de 
25.000 M€, i té més d’una cinquena part de totes les places d’allotjament d’Espa-
nya. De tot el sector, els càmpings catalans representen el 35% de places de càmping 
d’Espanya, resultant la CA amb major desplegament d’aquest tipus d’allotjament.

S’han de reconèixer les especificitats del sector del càmping, així com el rol clar 
el rol essencial que han tingut els càmpings en la preservació del litoral de Catalu-
nya i el seu entorn natural durant la massificació urbanística que es va patir als anys 
70 i 80.

Per resoldre l’encaix urbanístic del sector, el passat setembre de 2018 es va ini-
ciar la redacció del Pla director urbanístic de les activitats de càmping (PDUAC), 
per donar resposta a les necessitats del sector i garantir l’encaix territorial i paisat-
gístic dels càmpings arreu de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan es preveu l’aprovació del PDUAC?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Juan Luis Ruiz López, Mónica Ríos García, Rubén Viñuales Elías, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la 
tramitació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping
314-01518/13

FORMULACIÓ: JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Juan Luis Ruiz López, diputat, Mónica Ríos García, diputada, Rubén Viñuales 

Elías, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el 
que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

A Catalunya, el sector turístic representa, aproximadament, uns ingressos de 
25.000 M€, i té més d’una cinquena part de totes les places d’allotjament d’Espa-
nya. De tot el sector, els càmpings catalans representen el 35% de places de càmping 
d’Espanya, resultant la CA amb major desplegament d’aquest tipus d’allotjament.

S’han de reconèixer les especificitats del sector del càmping, així com el rol clar 
el rol essencial que han tingut els càmpings en la preservació del litoral de Catalu-
nya i el seu entorn natural durant la massificació urbanística que es va patir als anys 
70 i 80.
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Per resoldre l’encaix urbanístic del sector, el passat setembre de 2018 es va ini-
ciar la redacció del Pla director urbanístic de les activitats de càmping (PDUAC), 
per donar resposta a les necessitats del sector i garantir l’encaix territorial i paisat-
gístic dels càmpings arreu de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quin estat es troba actualment la tramitació del PDUAC?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Juan Luis Ruiz López, Mónica Ríos García, Rubén Viñuales Elías, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
urbanístics, econòmics i ambientals del Pla director urbanístic  
de les activitats de càmping
314-01519/13

FORMULACIÓ: JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Juan Luis Ruiz López, diputat, Mónica Ríos García, diputada, Rubén Viñuales 

Elías, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el 
que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

A Catalunya, el sector turístic representa, aproximadament, uns ingressos de 
25.000 M€, i té més d’una cinquena part de totes les places d’allotjament d’Espa-
nya. De tot el sector, els càmpings catalans representen el 35% de places de càmping 
d’Espanya, resultant la CA amb major desplegament d’aquest tipus d’allotjament.

S’han de reconèixer les especificitats del sector del càmping, així com el rol clar 
el rol essencial que han tingut els càmpings en la preservació del litoral de Catalu-
nya i el seu entorn natural durant la massificació urbanística que es va patir als anys 
70 i 80.

Per resoldre l’encaix urbanístic del sector, el passat setembre de 2018 es va ini-
ciar la redacció del Pla director urbanístic de les activitats de càmping (PDUAC), 
per donar resposta a les necessitats del sector i garantir l’encaix territorial i paisat-
gístic dels càmpings arreu de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins criteris urbanístics, econòmics i ambientals es preveu tenir en compte 

al PDUAC?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Juan Luis Ruiz López, Mónica Ríos García, Rubén Viñuales Elías, diputats  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a potenciar el sector del càmping
314-01520/13

FORMULACIÓ: JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Juan Luis Ruiz López, diputat, Mónica Ríos García, diputada, Rubén Viñuales 

Elías, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el 
que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

A Catalunya, el sector turístic representa, aproximadament, uns ingressos de 
25.000 M€, i té més d’una cinquena part de totes les places d’allotjament d’Espa-
nya. De tot el sector, els càmpings catalans representen el 35% de places de càmping 
d’Espanya, resultant la CA amb major desplegament d’aquest tipus d’allotjament.

S’han de reconèixer les especificitats del sector del càmping, així com el rol clar 
el rol essencial que han tingut els càmpings en la preservació del litoral de Catalu-
nya i el seu entorn natural durant la massificació urbanística que es va patir als anys 
70 i 80.

Per resoldre l’encaix urbanístic del sector, el passat setembre de 2018 es va ini-
ciar la redacció del Pla director urbanístic de les activitats de càmping (PDUAC), 
per donar resposta a les necessitats del sector i garantir l’encaix territorial i paisat-
gístic dels càmpings arreu de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions preveu dur a terme el Govern per potenciar el sector català 

del càmping?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Juan Luis Ruiz López, Mónica Ríos García, Rubén Viñuales Elías, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures d’ajuda 
a l’esport del 2020 ençà
314-01521/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
– Quines són les mesures d’ajuda que s’han destinat en l’àmbit de l’esport durant 

l’any 2020 i el que portem de 2021?

Palau del Parlament, 2 de juny 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 federacions  
i les unions esportives, els consells esportius i els gimnasos 
beneficiats amb ajuts de la Generalitat
314-01522/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
– Quines són les federacions i unions esportives, consells esportius i gimnasos 

que s’han vist beneficiats per alguna ajuda de la Generalitat de Catalunya? I quina 
quantia?

Palau del Parlament, 2 de juny 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 si ha previst algun 
pla per a la reactivació del sector de l’esport
314-01523/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
– El Govern ha previst algun pla de reactivació del sector de l’esport a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de juny 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 els fons europeus 
de recuperació per la Covid-19 rebuts pel sector de l’esport
314-01524/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
– Quants fons europeus Covid ha rebut el sector de l’esport a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de juny 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 els motius pels 
quals la cadena de gimnasos DIR va rebre un terç del pressupost 
dels ajuts per a la reactivació industrial
314-01525/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 3922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
– Per què la cadena DIR de gimnasos va rebre un terç (el 28,8%) del pressupost 

de les ajudes per a la reactivació industrial i no la resta d’empreses de gimnasos  
i altres clubs esportius que hi ha a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de juny 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 
d’habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge de cada barri  
de Tarragona
314-01526/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parla-

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

Els habitatges propietat de l’Agència Catalana de l’Habitatge (ACH) a Tarrago-
na (o promoguts per l’agència i després venuts a particulars) a la zona del Barri de 
Camp Clar han patit greus desperfectes en els darrers anys.

A causa d’aquests desperfectes, alguns veïns d’aquests edificis van haver de pas-
sar tot l’hivern sense gas, trobant-se sense calefacció, aigua calenta, ni gas per cui-
nar, cosa inconcebible en ple segle XXI.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants habitatges són propietat de l’ACH a Tarragona? Es demana la informa-

ció desglossada per barris.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, Rubén Viñuales Elías, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos 
de propietat de l’Agència Catalana de l’Habitatge buits, ocupats, 
sense títol habilitant i de lloguer a Tarragona
314-01527/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parla-

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

Els habitatges propietat de l’Agència Catalana de l’Habitatge (ACH) a Tarrago-
na (o promoguts per l’agència i després venuts a particulars) a la zona del Barri de 
Camp Clar han patit greus desperfectes en els darrers anys.

A causa d’aquests desperfectes, alguns veïns d’aquests edificis van haver de pas-
sar tot l’hivern sense gas, trobant-se sense calefacció, aigua calenta, ni gas per cui-
nar, cosa inconcebible en ple segle XXI.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Dels pisos propietat de l’ACH a Tarragona, quants estan buits, quants ocupats 

sense títol habilitant i quants en lloguer?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, Rubén Viñuales Elías, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels 
habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge a Tarragona
314-01528/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parla-

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

Els habitatges propietat de l’Agència Catalana de l’Habitatge (ACH) a Tarrago-
na (o promoguts per l’agència i després venuts a particulars) a la zona del Barri de 
Camp Clar han patit greus desperfectes en els darrers anys.

A causa d’aquests desperfectes, alguns veïns d’aquests edificis van haver de pas-
sar tot l’hivern sense gas, trobant-se sense calefacció, aigua calenta, ni gas per cui-
nar, cosa inconcebible en ple segle XXI.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quin estat es troben els habitatges de l’ACH a Tarragona?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, Rubén Viñuales Elías, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de 
manteniment dels habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge
314-01529/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parla-

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

Els habitatges propietat de l’Agència Catalana de l’Habitatge (ACH) a Tarrago-
na (o promoguts per l’agència i després venuts a particulars) a la zona del Barri de 
Camp Clar han patit greus desperfectes en els darrers anys.

A causa d’aquests desperfectes, alguns veïns d’aquests edificis van haver de pas-
sar tot l’hivern sense gas, trobant-se sense calefacció, aigua calenta, ni gas per cui-
nar, cosa inconcebible en ple segle XXI.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Existeix un protocol de manteniment dels habitatges propietat de l’ACH?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, Rubén Viñuales Elías, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de pisos de l’Agència Catalana de l’Habitatge a Tarragona pendents 
de rehabilitació i rehabilitats els darrers cinc anys
314-01530/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parla-

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

Els habitatges propietat de l’Agència Catalana de l’Habitatge (ACH) a Tarrago-
na (o promoguts per l’agència i després venuts a particulars) a la zona del Barri de 
Camp Clar han patit greus desperfectes en els darrers anys.

A causa d’aquests desperfectes, alguns veïns d’aquests edificis van haver de pas-
sar tot l’hivern sense gas, trobant-se sense calefacció, aigua calenta, ni gas per cui-
nar, cosa inconcebible en ple segle XXI.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Dels pisos propietat de l’ACH a Tarragona, quants estan pendents de rehabili-

tació i quants s’han rehabilitat en els últims 5 anys?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, Rubén Viñuales Elías, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres en 
execució i les que s’hauran de fer com a requisit per als Jocs 
Olímpics
314-01531/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
– Quines obres estan en execució i quines obres que s’hauran de fer com a re-

quisit dels JJOO?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes  
i els estudis fets per a preparar la candidatura dels Jocs Olímpics
314-01532/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
– Quins projectes i estudis s’han realitzat per preparació de la candidatura dels 

JJOO?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis  
per a presentar la candidatura dels Jocs Olímpics
314-01533/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
– Quins són els terminis de les dates clau per presentar la candidatura dels JJOO?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes entre 
la Generalitat i el Comitè Olímpic Internacional per a l’organització 
dels Jocs Olímpics
314-01534/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
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– Quins contactes que s’han fet entre la Generalitat i el COE per l’organització 
dels JJOO?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació 
temporal de la consulta sobre els Jocs Olímpics
314-01535/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
– Quina planificació temporal s’ha fet de la consulta sobre els JJOO?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de 
compliment del Pla director per a la restauració de les muralles  
de Tarragona
314-01536/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parla-

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

Les Muralles Romanes de Tarragona són el testimoni més antic i de major entitat 
que té la ciutat dels seus orígens i passat més remots. El reconeixement de la seva 
importància va donar-se, entre d’altres, amb la declaració de la Tarraco romana com 
a Conjunt Patrimonial de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000, fet que inclou 
la Muralla.

Per tal de mantenir-les i conservar-les adequadament, l’any 2015 es va aprovar, a 
instàncies de l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, el Pla Direc-
tor per a la Restauració de les Muralles de Tarragona (PDRMT).

A aquest Pla es defineixen diverses prioritats d’actuació, com la seva restauració, 
conservació, integració i ús monumental. Per tal dur a terme les activitats de restau-
ració i conservació arquitectònica el pla identifica unes 30 actuacions, mentre que 
pel seu ús públic, monumental i museístic n’identifica unes 15. Aquestes actuacions 
es preveia executar-les en 15 fases, amb un pressupost total d’uns 10 M€.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– En quin estat de compliment es troba el PDRMT?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Rubén Viñuales Elías, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a l’execució de la fase següent del Pla director per a la restauració 
de les muralles de Tarragona
314-01537/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parla-

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

Les Muralles Romanes de Tarragona són el testimoni més antic i de major entitat 
que té la ciutat dels seus orígens i passat més remots. El reconeixement de la seva 
importància va donar-se, entre d’altres, amb la declaració de la Tarraco romana com 
a Conjunt Patrimonial de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000, fet que inclou 
la Muralla.

Per tal de mantenir-les i conservar-les adequadament, l’any 2015 es va aprovar, a 
instàncies de l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, el Pla Direc-
tor per a la Restauració de les Muralles de Tarragona (PDRMT).

A aquest Pla es defineixen diverses prioritats d’actuació, com la seva restauració, 
conservació, integració i ús monumental. Per tal dur a terme les activitats de restau-
ració i conservació arquitectònica el pla identifica unes 30 actuacions, mentre que 
pel seu ús públic, monumental i museístic n’identifica unes 15. Aquestes actuacions 
es preveia executar-les en 15 fases, amb un pressupost total d’uns 10 M€.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan es preveu l’execució de la següent fase del PDRMT?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Rubén Viñuales Elías, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
previst per al Pla director per a la restauració de les muralles de 
Tarragona la propera legislatura
314-01538/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.
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Les Muralles Romanes de Tarragona són el testimoni més antic i de major entitat 
que té la ciutat dels seus orígens i passat més remots. El reconeixement de la seva 
importància va donar-se, entre d’altres, amb la declaració de la Tarraco romana com 
a Conjunt Patrimonial de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000, fet que inclou 
la Muralla.

Per tal de mantenir-les i conservar-les adequadament, l’any 2015 es va aprovar, a 
instàncies de l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, el Pla Direc-
tor per a la Restauració de les Muralles de Tarragona (PDRMT).

A aquest Pla es defineixen diverses prioritats d’actuació, com la seva restauració, 
conservació, integració i ús monumental. Per tal dur a terme les activitats de restau-
ració i conservació arquitectònica el pla identifica unes 30 actuacions, mentre que 
pel seu ús públic, monumental i museístic n’identifica unes 15. Aquestes actuacions 
es preveia executar-les en 15 fases, amb un pressupost total d’uns 10 M€.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el pressupost que preveuen destinar al PDRMT durant la propera le-

gislatura?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Rubén Viñuales Elías, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’instrument previst 
per a la regulació dels usos del port de Palamós (Baix Empordà)
314-01539/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB DUES 

ALTRES DIPUTADES DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Silvia Paneque Sureda, diputada, Mónica Ríos 

García, 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.

Els Ports de la Generalitat resulten importants generadors de riquesa, amb prop 
de 1000 milions d’euros en facturació anual i 9000 llocs de treball. Els seus usos 
són múltiples (pesca, transport, usos esportius, entre d’altres) i han de ser ordenats 
i planificats.

El març del 2018 s’anuncia un procés participatiu, impulsat per Ports de la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Palamós, sobre el Pla Especial del Port de Palamós, que 
culmina amb la presentació dels resultats el 06/11/2018.

Aquest procés és la primera fase de les set que s’han marcat fins arribar a l’apro-
vació definitiva del Pla Especial que ha d’ordenar els usos, activitats i millores a 
realitzar. Segons consta a la web del Pla, actualment resten les següents 5 fases:  
3, Avanç de Pla i Línies Estratègiques; 4, Redacció del Pla; 5, Aprovació Inicial  
i Exposició Pública; 6, Aprovació Provisional; 7, Aprovació Definitiva.

El dia 15 de desembre es va notificar un canvi de criteri respecte la tipologia d’ei-
na urbanística a utilitzar, passant del Pla Especial previst a un Pla Director.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Finalment, quina serà l’eina de regulació d’usos del Port de Palamós?
Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Silvia Paneque Sureda, Mónica Ríos García, diputats 

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a aprovar el procediment de planificació urbanística del port de 
Palamós (Baix Empordà)
314-01540/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB DUES 

ALTRES DIPUTADES DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Silvia Paneque Sureda, diputada, Mónica Ríos 

García, 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.

Els Ports de la Generalitat resulten importants generadors de riquesa, amb prop 
de 1000 milions d’euros en facturació anual i 9000 llocs de treball. Els seus usos 
són múltiples (pesca, transport, usos esportius, entre d’altres) i han de ser ordenats 
i planificats.

El març del 2018 s’anuncia un procés participatiu, impulsat per Ports de la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Palamós, sobre el Pla Especial del Port de Palamós, que 
culmina amb la presentació dels resultats el 06/11/2018.

Aquest procés és la primera fase de les set que s’han marcat fins arribar a l’apro-
vació definitiva del Pla Especial que ha d’ordenar els usos, activitats i millores a 
realitzar. Segons consta a la web del Pla, actualment resten les següents 5 fases:  
3, Avanç de Pla i Línies Estratègiques; 4, Redacció del Pla; 5, Aprovació Inicial  
i Exposició Pública; 6, Aprovació Provisional; 7, Aprovació Definitiva.

El dia 15 de desembre es va notificar un canvi de criteri respecte la tipologia d’ei-
na urbanística a utilitzar, passant del Pla Especial previst a un Pla Director.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst per l’aprovació de l’instrument de planificació ur-

bana per establir l’estratègia de desenvolupament del port i ordenar llurs usos i ac-
tivitats?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Silvia Paneque Sureda, Mónica Ríos García, diputats 

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del canvi 
de criteri del procediment de planificació urbanística del port de 
Palamós (Baix Empordà)
314-01541/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB DUES 

ALTRES DIPUTADES DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Silvia Paneque Sureda, diputada, Mónica Ríos 

García, 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.

Els Ports de la Generalitat resulten importants generadors de riquesa, amb prop 
de 1000 milions d’euros en facturació anual i 9000 llocs de treball. Els seus usos 
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són múltiples (pesca, transport, usos esportius, entre d’altres) i han de ser ordenats 
i planificats.

El març del 2018 s’anuncia un procés participatiu, impulsat per Ports de la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Palamós, sobre el Pla Especial del Port de Palamós, que 
culmina amb la presentació dels resultats el 06/11/2018.

Aquest procés és la primera fase de les set que s’han marcat fins arribar a l’apro-
vació definitiva del Pla Especial que ha d’ordenar els usos, activitats i millores a 
realitzar. Segons consta a la web del Pla, actualment resten les següents 5 fases:  
3, Avanç de Pla i Línies Estratègiques; 4, Redacció del Pla; 5, Aprovació Inicial  
i Exposició Pública; 6, Aprovació Provisional; 7, Aprovació Definitiva.

El dia 15 de desembre es va notificar un canvi de criteri respecte la tipologia d’ei-
na urbanística a utilitzar, passant del Pla Especial previst a un Pla Director.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Què ha motivat aquest canvi de criteri?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Silvia Paneque Sureda, Mónica Ríos García, diputats 

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reinici de les 
fases per a l’aprovació definitiva de la planificació urbanística del 
port de Palamós (Baix Empordà)
314-01542/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB DUES 

ALTRES DIPUTADES DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Silvia Paneque Sureda, diputada, Mónica Ríos 

García, 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.

Els Ports de la Generalitat resulten importants generadors de riquesa, amb prop 
de 1000 milions d’euros en facturació anual i 9000 llocs de treball. Els seus usos 
són múltiples (pesca, transport, usos esportius, entre d’altres) i han de ser ordenats 
i planificats.

El març del 2018 s’anuncia un procés participatiu, impulsat per Ports de la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Palamós, sobre el Pla Especial del Port de Palamós, que 
culmina amb la presentació dels resultats el 06/11/2018.

Aquest procés és la primera fase de les set que s’han marcat fins arribar a l’apro-
vació definitiva del Pla Especial que ha d’ordenar els usos, activitats i millores a 
realitzar. Segons consta a la web del Pla, actualment resten les següents 5 fases:  
3, Avanç de Pla i Línies Estratègiques; 4, Redacció del Pla; 5, Aprovació Inicial  
i Exposició Pública; 6, Aprovació Provisional; 7, Aprovació Definitiva.

El dia 15 de desembre es va notificar un canvi de criteri respecte la tipologia d’ei-
na urbanística a utilitzar, passant del Pla Especial previst a un Pla Director.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Si és Pla Director, tal com es va anunciar el desembre de 2020, s’inicien de nou 
les fases per l’aprovació definitiva?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Silvia Paneque Sureda, Mónica Ríos García, diputats 

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació del 
resultat del procés participatiu en les fases de disseny i aprovació 
del Pla director del port de Palamós (Baix Empordà)
314-01543/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB DUES 

ALTRES DIPUTADES DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Silvia Paneque Sureda, diputada, Mónica Ríos 

García, 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.

Els Ports de la Generalitat resulten importants generadors de riquesa, amb prop 
de 1000 milions d’euros en facturació anual i 9000 llocs de treball. Els seus usos 
són múltiples (pesca, transport, usos esportius, entre d’altres) i han de ser ordenats 
i planificats.

El març del 2018 s’anuncia un procés participatiu, impulsat per Ports de la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Palamós, sobre el Pla Especial del Port de Palamós, que 
culmina amb la presentació dels resultats el 06/11/2018.

Aquest procés és la primera fase de les set que s’han marcat fins arribar a l’apro-
vació definitiva del Pla Especial que ha d’ordenar els usos, activitats i millores a 
realitzar. Segons consta a la web del Pla, actualment resten les següents 5 fases:  
3, Avanç de Pla i Línies Estratègiques; 4, Redacció del Pla; 5, Aprovació Inicial  
i Exposició Pública; 6, Aprovació Provisional; 7, Aprovació Definitiva.

El dia 15 de desembre es va notificar un canvi de criteri respecte la tipologia d’ei-
na urbanística a utilitzar, passant del Pla Especial previst a un Pla Director.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’incorporarà el resultat del procés participatiu ja realitzat en les fases de dis-

seny i aprovació del Pla Director?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Silvia Paneque Sureda, Mónica Ríos García, diputats 

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
d’incidència sobre el Pla director del port de Palamós (Baix Empordà) 
per a incorporar la visió de l’Ajuntament de Palamós i d’agents 
econòmics i socials
314-01544/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB DUES 

ALTRES DIPUTADES DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Silvia Paneque Sureda, diputada, Mónica Ríos 

García, 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.

Els Ports de la Generalitat resulten importants generadors de riquesa, amb prop 
de 1000 milions d’euros en facturació anual i 9000 llocs de treball. Els seus usos 
són múltiples (pesca, transport, usos esportius, entre d’altres) i han de ser ordenats 
i planificats.

El març del 2018 s’anuncia un procés participatiu, impulsat per Ports de la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Palamós, sobre el Pla Especial del Port de Palamós, que 
culmina amb la presentació dels resultats el 06/11/2018.

Aquest procés és la primera fase de les set que s’han marcat fins arribar a l’apro-
vació definitiva del Pla Especial que ha d’ordenar els usos, activitats i millores a 
realitzar. Segons consta a la web del Pla, actualment resten les següents 5 fases:  
3, Avanç de Pla i Línies Estratègiques; 4, Redacció del Pla; 5, Aprovació Inicial  
i Exposició Pública; 6, Aprovació Provisional; 7, Aprovació Definitiva.

El dia 15 de desembre es va notificar un canvi de criteri respecte la tipologia d’ei-
na urbanística a utilitzar, passant del Pla Especial previst a un Pla Director.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes d’incidència sobre el Pla Director es preveuen per incorpo-

rar la visió de l’Ajuntament de Palamós? I de la resta d’agents econòmics i socials 
que poden ser grups d’interès?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Silvia Paneque Sureda, Mónica Ríos García, diputats 

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del cost 
de la plaça de llar d’infants que ha finançat el curs 2020-2021
314-01545/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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 és l’import del cost de la plaça d’escola bressol que el Govern de la Ge-

neralitat ha finançat durant el curs escolar 2020-21? Quin percentatge representa 
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aquest import que aporta el Govern de la Generalitat respecte el total del cost mitjà 
de la plaça?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del cost  
de la plaça de llar d’infants que finançarà el curs 2021-2022
314-01546/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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 és l’import del cost de la plaça d’escola bressol que el Govern de la Gene-

ralitat finançarà durant el curs escolar 2021-22? Recuperarà el finançament del terç 
del cost de la plaça/any acordat amb els ajuntaments fa 11 anys (1.800 €)?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import retornat als 
ajuntaments en concepte de deute per al finançament i sosteniment 
de les llars d’infants municipals del 2012 ençà
314-01547/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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 quantitat ha retornat el Govern de la Generalitat durant el curs 2020-21 

als ajuntaments en concepte de deute pel finançament i sosteniment de les escoles 
bressol municipal des de 2012 fins l’actualitat?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que 
aportarà als ajuntaments en concepte de deute per al finançament  
i sosteniment de les llars d’infants municipals del 2012 ençà
314-01548/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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 quantitat aportarà el proper curs el Govern de la Generalitat als ajun-

taments en concepte de deute pel finançament i sosteniment de les escoles bressol 
municipal des de 2012 fins el darrer curs escolar?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments  
amb una sentència ferma favorable als quals ha retornat el deute  
per al finançament i sosteniment de les llars d’infants municipals
314-01549/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins ajuntaments, d’entre aquells que havien recorregut judicialment l’aban-

donament per part del Govern de la Generalitat del finançament de les escoles bres-
sol, i que disposen ja de sentència ferma, han sol·licitat l’execució de sentència i 
han vist retornat íntegrament el seu deute? Quins municipis consta al Departament 
d’Educació que hagin sol·licitat al Govern de la Generalitat el retorn del deute en 
concepte del finançament de l’etapa educativa 0-3 i que encara no hagin cobrat ín-
tegrament aquest deute?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’execució dels fons de recuperació per al foment de l’etapa 
educativa de zero a tres anys
314-01550/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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.

Tenint en compte l’anunci realitzat pel Ministeri d’Educació i FP del Govern 
d’Espanya, que ha informat de la concessió a les CCAA de 1.115 milions d’euros 
dels fons de recuperació en concepte de foment de l’etapa educativa 0-3 anys.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió té el Govern de la Generalitat per executar aquests fons? Té 

previst el Govern construir noves escoles bressol municipals? Té previst ampliar-ne 
les places? Com?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir 
línies de P2 en escoles d’educació infantil de segon cicle
314-01551/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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.

Tenint en compte l’anunci realitzat pel Ministeri d’Educació i FP del Govern 
d’Espanya, que ha informat de la concessió a les CCAA de 1.115 milions d’euros 
dels fons de recuperació en concepte de foment de l’etapa educativa 0-3 anys.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst obrir P2 en escoles d’educació infantil de segon cicle? En quines 

condicions i on?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de treballadors interins del Departament d’Educació
314-01552/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Quants treballadors i treballadores interins depenen del Departament d’Edu-

cació del Govern de la Generalitat, en total? Quin percentatge representen respecte 
el conjunt de treballadors/es públics del Departament?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins 
del Departament d’Educació que fa més de deu anys que ocupen la 
mateixa plaça
314-01553/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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 nombre d’interins que depenen del Departament d’Educació del Govern 

de la Generalitat (i quin percentatge representa respecte el total) ocupa una mateixa 
plaça des de fa més de 10 anys?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins 
del Departament d’Educació que tenen més de cinquanta anys
314-01554/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin nombre d’interins que depenen del Departament d’Educació del Govern 

de la Generalitat (i quin percentatge representa respecte el total) té més de 50 anys?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors del Departament d’Educació que caldria estabilitzar 
per a cobrir adequadament les places que ocupen
314-01555/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Quantes persones calcula el Departament d’Educació que caldria estabilitzar 

per cobrir adequadament les places que ocupen? Quin és el calendari d’oposicions 
que té previst el Govern de la Generalitat o acordat amb els sindicats pels propers 
mesos i anys, en l’àmbit educatiu?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els perfils 
professionals dels interins del Departament d’Educació
314-01556/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Pot detallar el Departament d’Educació els perfils professionals que ocupen 

els/les interins/es i el nombre de treballadors/es per cadascun d’aquests perfils?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de municipis que han aprofitat el Pla de millora d’oportunitats 
educatives el curs 2020-2021
314-01557/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Quants municipis de tota Catalunya han pogut aprofitar el Pla de millora 

d’oportunitats educatives aquest curs? Quin percentatge suposa respecte el total de 
municipis de Catalunya?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eficàcia i la gestió 
del Pla de millora d’oportunitats educatives
314-01558/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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 valoració fa el Departament d’Educació de l’eficàcia i de la gestió del 

Pla de millora d’oportunitats educatives?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
prorrogar el mapa de centres educatius de màxima i alta complexitat 
per al curs 2021-2022
314-01559/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Conegut el resultat de l’informe sobre grau de complexitat als centres educa-

tius en base de les dades de 2019, que suposa que un 20% dels centres redueixen el 
nivell de complexitat, però a la vista de l’agreujament de la situació econòmica i so-
cial derivada de la pandèmia, es planteja el Govern prorrogar el mapa de centres de 
màxima i alta complexitat vigents en aquest moment de cara al proper curs?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres de salut mental infantil i juvenil que té previst obrir durant 
el curs 2021-2022
314-01560/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– A la vista de les dades alarmants sobre un increment significatiu del nombre de 

trastorns i autolesions entre la població adolescent, quants CSMIJs té previst obrir 
durant el curs escolar 2021-22 el Govern de la Generalitat al conjunt del territori? 
En quantes persones incrementarà la plantilla dels EAPS existent? Quins i quants 
nous recursos s’incorporaran al sistema eductiu en l’etapa d’educació secundària per 
abordar aquesta greu problemàtica?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de centres educatius de complexitat màxima, alta i mitjana
314-01561/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– D’acord amb l’informe sobre la nova classificació dels centres educatius segons 

la complexitat, quin és el nombre de centres educatius de màxima, d’alta i de mit-
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jana complexitat? Es demana la comparativa amb l’actual classificació dels centres 
educatius segons la complexitat.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el III Pla de govern 
de seguretat i salut laboral 2015-2020
314-01562/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern en relació amb el III Pla de Govern de seguretat 

i salut laboral 2015-2020?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents laborals durant la vigència del III Pla de govern de 
seguretat i salut laboral 2015-2020
314-01563/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la xifra total d’accidents laborals durant la vigència del III Pla de 

seguretat i salut laboral? Es demana la dada desglossada per any, tipus d’empresa  
i tipus de contracte.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
renovar el III Pla de govern de seguretat i salut laboral 2015-2020
314-01564/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern renovar el Pla de seguretat i salut laboral aquest any? En 

cas afirmatiu, quin és el calendari de redacció? En cas negatiu, quins són els motius?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament 
previst per al nou pla de seguretat i salut laboral
314-01565/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En cas d’aprovar-se un nou Pla de seguretat i salut laboral, quin serà el finan-

çament?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius  
i les línies d’actuació del nou pla de seguretat i salut laboral
314-01566/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quins considera el Govern que han de ser els objectius i línies d’actuació del 
nou Pla de seguretat i salut laboral?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de tècnics d’atenció al públic amb relació al nombre d’usuaris de  
les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-01567/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de tècnics d’atenció al públic per cada usuari de cadascuna 

de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució  
del personal tècnic de les oficines del Servei Públic d’Ocupació  
de Catalunya els darrers deu anys
314-01568/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’evolució del personal tècnic de les oficines del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya dels darrers 10 anys? (Desglossar les dades per programes 
i persona adscrit a cadascuna de les oficines)

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a rebaixar la ràtio d’usuaris per tècnic de les oficines 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-01569/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Govern per rebaixar la ràtio de tècnics per usuaris 

de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per assolir els objectius de 
l’OIT?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del treball 
presencial i el teletreball dels tècnics de les oficines del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya del març del 2020 ençà
314-01570/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la evolució del treball presencial i del teletreball dels tècnics a 

les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya des de el mes de març 2020 
fins ara? Es demana desglossar les dades cadascuna de les oficines.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a millorar les ràtios d’usuaris per tècnic de les oficines 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-01571/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern alguna actuació en relació a la millora de les ràtios de tèc-

nics per usuari a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual no 
s’han restablert el servei d’urgències de vint-i-quatre hores i el servei 
de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat (Baix 
Llobregat)
314-01572/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB DUES ALTRES 

DIPUTADES DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Eva Granados Galiano, diputada, Rocio Gar-

cia Pérez, 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.

La resolució 524/XII aprovada per la comissió de salut del Parlament sobre el 
restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de 
guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat, establia la necessitat de que el CAP El 
Pla de Sant Feliu de Llobregat disposés de serveis assistencials d’urgències les 24 
hores del dia.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Per què no s’ha restablert encara aquest servei?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Eva Granados Galiano, Rocio Garcia Pérez, diputades 

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a restablir el servei d’urgències de vint-i-quatre hores i el servei 
de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat (Baix 
Llobregat)
314-01573/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB DUES ALTRES 

DIPUTADES DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Eva Granados Galiano, diputada, Rocio Gar-

cia Pérez, 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.

La resolució 524/XII aprovada per la comissió de salut del Parlament sobre el 
restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de 
guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat, establia la necessitat de que el CAP El 
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Pla de Sant Feliu de Llobregat disposés de serveis assistencials d’urgències les 24 
hores del dia.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Govern restablir aquest servei?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Assumpta Escarp Gibert, Eva Granados Galiano, Rocio Garcia Pérez, diputades 

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
prioritària la funció dels serveis tècnics de punt de trobada
314-01574/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Sílvia Romero Galera, diputada, Òscar 

Ordeig i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari So-
cialistes 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’Alt Pirineu i Aran no compta amb cap servei tècnic de punt de trobada. Aquest 
fet implica que el lliurament i recollida dels infants que es troben en situacions de 
conflictivitat familiar s’ha d’anar a fer a Lleida, per tant, infants i familiars residents 
a Vielha han de fer 164 km només per arribar al punt de trobada de Lleida, infants 
i familiars residents a Sort han de recórrer una distància de 124 km; infants i fa-
miliars residents a la Seu d’Urgell, 129 km; infants i familiars residents a Tremp,  
84 km.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern prioritària la funció dels serveis tècnics de punt de tro-

bada?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Sílvia Romero Galera, Òscar Ordeig  

i Molist, Judit Alcalá González, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels 
drets i la resolució de les necessitats dels infants i llurs familiars a la 
demarcació de Lleida amb un únic servei tècnic de punt de trobada
314-01575/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Sílvia Romero Galera, diputada, Òscar 

Ordeig i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 



BOPC 58
15 de juny de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 68

del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

L’Alt Pirineu i Aran no compta amb cap servei tècnic de punt de trobada. Aquest 
fet implica que el lliurament i recollida dels infants que es troben en situacions de 
conflictivitat familiar s’ha d’anar a fer a Lleida, per tant, infants i familiars residents 
a Vielha han de fer 164 km només per arribar al punt de trobada de Lleida, infants 
i familiars residents a Sort han de recórrer una distància de 124 km; infants i fa-
miliars residents a la Seu d’Urgell, 129 km; infants i familiars residents a Tremp,  
84 km.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que amb un únic servei tècnic de punt de trobada es ga-

ranteixen els drets i es resolen les necessitats dels infants i familiars de la demarca-
ció de Lleida?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Sílvia Romero Galera, Òscar Ordeig  

i Molist, Judit Alcalá González, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir 
serveis tècnics de punt de trobada a l’Alt Pirineu i Aran
314-01576/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Sílvia Romero Galera, diputada, Òscar 

Ordeig i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari So-
cialistes 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’Alt Pirineu i Aran no compta amb cap servei tècnic de punt de trobada. Aquest 
fet implica que el lliurament i recollida dels infants que es troben en situacions de 
conflictivitat familiar s’ha d’anar a fer a Lleida, per tant, infants i familiars residents 
a Vielha han de fer 164 km només per arribar al punt de trobada de Lleida, infants 
i familiars residents a Sort han de recórrer una distància de 124 km; infants i fa-
miliars residents a la Seu d’Urgell, 129 km; infants i familiars residents a Tremp,  
84 km.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern implantar serveis tècnics de punt de trobada a l’Alt Pi-

rineu i Aran?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Sílvia Romero Galera, Òscar Ordeig  

i Molist, Judit Alcalá González, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses 
mantingudes amb els ajuntaments de l’Alt Pirineu i Aran amb relació 
a la cessió d’equipaments municipals per a obrir-hi serveis tècnics 
de punt de trobada
314-01577/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Sílvia Romero Galera, diputada, Òscar 

Ordeig i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari So-
cialistes 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’Alt Pirineu i Aran no compta amb cap servei tècnic de punt de trobada. Aquest 
fet implica que el lliurament i recollida dels infants que es troben en situacions de 
conflictivitat familiar s’ha d’anar a fer a Lleida, per tant, infants i familiars residents 
a Vielha han de fer 164 km només per arribar al punt de trobada de Lleida, infants 
i familiars residents a Sort han de recórrer una distància de 124 km; infants i fa-
miliars residents a la Seu d’Urgell, 129 km; infants i familiars residents a Tremp,  
84 km.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha mantingut el Govern converses amb els ajuntaments de l’Alt Pirineu i Aran 

en relació amb la possible cessió d’equipaments municipals per implantar serveis 
tècnics de punt de trobada?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Sílvia Romero Galera, Òscar Ordeig  

i Molist, Judit Alcalá González, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol  
i el procediment de gestió dels casos de violència masclista  
i familiar amb relació a les dones i els menors implicats
314-01578/13

FORMULACIÓ: BASHA CHANGUE CANALEJO, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
Al Departament d’Interior
El passat 8 de març va morir una dona a Arbúcies, després de patir situacions de 

violència masclista durant anys, segons les informacions facilitades pel propi ajun-
tament que l’atenia.

A l’informe de Serveis Socials es detecten diverses irregularitats, entre elles dub-
tes sobre la l’actuació de la Fiscalia en referència al tractament del menor implicat  
i la seva relació amb la mare i l’agressor.
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– Quin és el protocol i procediment de gestió de casos de violència masclista  
i familiar envers les dones i els menors implicats?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Basha Changue Canalejo, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits  
de reconeixement de la condició de víctima de violència de gènere
314-01579/13

FORMULACIÓ: BASHA CHANGUE CANALEJO, DEL GP CUP-NCG

Reg. 3999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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: 
Al Departament d’Interior
El passat 8 de març va morir una dona a Arbúcies després de patir situacions de 

violència masclista durant anys, segons les informacions facilitades pel propi ajun-
tament que l’atenia.

A l’informe de Serveis Socials es detecten diverses irregularitats per part de les 
diverses administracions implicades.

– Quins són els requisits de reconeixement de la condició de «víctima de vio-
lencia de gènere» (que permet activar tota una sèrie de recursos inaccesibles sense 
aquesta condició)? Qui atorga o denega aquesta condició?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Basha Changue Canalejo, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació  
i els canvis previstos pel Departament de Drets Socials en el model 
de coordinació i gestió de la renda garantida de ciutadania
314-01580/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 4002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina planificació té i quins són els canvis que preveu el Departament de Drets 

Socials en el model de coordinació i de gestió de la renda garantida de ciutadania, 
si aquesta queda finalment adscrita al Departament?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions  
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la tramitació i gestió  
de la renda garantida de ciutadania
314-01581/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 4003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines seran les funcions del Servei d’Ocupació de Catalunya i com pot afec-

tar a la tramitació i gestió de la RGC a la ciutadania el canvi de Departament?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions 
d’intervenció tècnica que el Departament de Drets Socials atribuirà 
als serveis socials bàsics
314-01582/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 4004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El Departament de Drets Socials pensa atribuir més funcions d’intervenció 

tècnica als serveis socials bàsics? Preveu fer contractacions per a la seva gestió?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de la 
coordinació interdepartamental de la renda garantida de ciutadania
314-01583/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 4005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, 
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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– Com preveu el Govern reforçar la coordinació interdepartamental de la renda 
garantida de ciutadania ara que els principals organismes implicats estan segregats 
en dos Departaments diferents?

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per lluitar contra l’eruga del boix
	314-01503/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos previstos per a crear llocs de treball per a joves i per a més grans de cinquanta-cinc anys
	314-01504/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la procedència dels recursos previstos per a crear llocs de treball per a joves i per a més grans de cinquanta-cinc anys
	314-01505/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans previstos per a crear llocs de treball per a joves i per a més grans de cinquanta-cinc anys
	314-01506/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb els representants sindicals i empresarials amb relació a la creació de llocs de treball per a joves i per a més grans de cinquanta-cinc anys
	314-01507/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions 
a l’empresa Ampans Medi Ambient
	314-01508/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients 
que el Departament de Treball i Empresa ha obert a l’empresa Ampans Medi Ambient per l’incompliment d’alguna normativa
	314-01509/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuració de responsabilitats de l’empresa Ampans Medi Ambient per la mort d’un treballador en un accident laboral
	314-01510/13
	Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista d’espera del registre de sol·licitants d’habitatge, per municipis
	314-01511/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista d’espera de la Taula d’Emergència Social, per municipis
	314-01512/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de solars de la Generalitat destinats a habitatges de protecció oficial en què encara no ha actuat
	314-01513/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes registrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que ni s’acullen a la Llei de l’Estat 29/1994, d’arrendaments urbans, ni són turístics, i les inspeccions que hi duu a terme
	314-01514/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges rebuts per la Generalitat d’herències a favor seu o intestades els darrers cinc anys, per municipis, i la destinació que hi ha donat
	314-01515/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rehabilitació 
en habitatges i eficiència energètica dels darrers tres anys
	314-01516/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a l’aprovació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping
	314-01517/13
	Formulació: Juan Luis Ruiz López, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la tramitació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping
	314-01518/13
	Formulació: Juan Luis Ruiz López, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris urbanístics, econòmics i ambientals del Pla director urbanístic 
de les activitats de càmping
	314-01519/13
	Formulació: Juan Luis Ruiz López, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a potenciar el sector del càmping
	314-01520/13
	Formulació: Juan Luis Ruiz López, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures d’ajuda a l’esport del 2020 ençà
	314-01521/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les federacions 
i les unions esportives, els consells esportius i els gimnasos beneficiats amb ajuts de la Generalitat
	314-01522/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha previst algun pla per a la reactivació del sector de l’esport
	314-01523/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons europeus de recuperació per la Covid-19 rebuts pel sector de l’esport
	314-01524/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la cadena de gimnasos DIR va rebre un terç del pressupost dels ajuts per a la reactivació industrial
	314-01525/13
	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge de cada barri 
de Tarragona
	314-01526/13
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos de propietat de l’Agència Catalana de l’Habitatge a Tarragona que són buits, ocupats, sense títol habilitant i en lloguer
	314-01527/13
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge a Tarragona
	314-01528/13
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de manteniment dels habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge
	314-01529/13
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de pisos de l’Agència Catalana de l’Habitatge a Tarragona pendents de rehabilitació i rehabilitats els darrers cinc anys
	314-01530/13
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres en execució i les que s’hauran de fer com a requisit per als Jocs Olímpics
	314-01531/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes 
i els estudis fets per a preparar la candidatura dels Jocs Olímpics
	314-01532/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis 
per a presentar la candidatura dels Jocs Olímpics
	314-01533/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes entre la Generalitat i el Comitè Olímpic Internacional per a l’organització dels Jocs Olímpics
	314-01534/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació temporal de la consulta sobre els Jocs Olímpics
	314-01535/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de compliment del Pla director per a la restauració de les muralles 
de Tarragona
	314-01536/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a l’execució de la fase següent del Pla director per a la restauració de les muralles de Tarragona
	314-01537/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per al Pla director per a la restauració de les muralles de Tarragona la propera legislatura
	314-01538/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’instrument previst per a la regulació dels usos del port de Palamós (Baix Empordà)
	314-01539/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a aprovar el procediment de planificació urbanística del port de Palamós (Baix Empordà)
	314-01540/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del canvi de criteri del procediment de planificació urbanística del port de Palamós (Baix Empordà)
	314-01541/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reinici de les fases per a l’aprovació definitiva de la planificació urbanística del port de Palamós (Baix Empordà)
	314-01542/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació del resultat del procés participatiu en les fases de disseny i aprovació del Pla director del port de Palamós (Baix Empordà)
	314-01543/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’incidència sobre el Pla director del port de Palamós (Baix Empordà) per a incorporar la visió de l’Ajuntament de Palamós i d’agents econòmics i socials
	314-01544/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del cost de la plaça de llar d’infants que ha finançat el curs 2020-2021
	314-01545/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del cost 
de la plaça de llar d’infants que finançarà el curs 2021-2022
	314-01546/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import retornat als ajuntaments en concepte de deute per al finançament i sosteniment de les llars d’infants municipals del 2012 ençà
	314-01547/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que aportarà als ajuntaments en concepte de deute per al finançament 
i sosteniment de les llars d’infants municipals del 2012 ençà
	314-01548/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments 
amb una sentència ferma favorable als quals ha retornat el deute 
per al finançament i sosteniment de les llars d’infants municipals
	314-01549/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’execució dels fons de recuperació per al foment de l’etapa educativa de zero a tres anys
	314-01550/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir línies de P2 en escoles d’educació infantil de segon cicle
	314-01551/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de treballadors interins del Departament d’Educació
	314-01552/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins del Departament d’Educació que fa més de deu anys que ocupen la mateixa plaça
	314-01553/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins del Departament d’Educació que tenen més de cinquanta anys
	314-01554/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors del Departament d’Educació que caldria estabilitzar per a cobrir adequadament les places que ocupen
	314-01555/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els perfils professionals dels interins del Departament d’Educació
	314-01556/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de municipis que han aprofitat el Pla de millora d’oportunitats educatives el curs 2020-2021
	314-01557/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eficàcia i la gestió del Pla de millora d’oportunitats educatives
	314-01558/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de prorrogar el mapa de centres educatius de màxima i alta complexitat per al curs 2021-2022
	314-01559/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de salut mental infantil i juvenil que té previst obrir durant el curs 2021-2022
	314-01560/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de centres educatius de complexitat màxima, alta i mitjana
	314-01561/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el III Pla de govern de seguretat i salut laboral 2015-2020
	314-01562/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents laborals durant la vigència del III Pla de govern de seguretat i salut laboral 2015-2020
	314-01563/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de renovar el III Pla de govern de seguretat i salut laboral 2015-2020
	314-01564/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament previst per al nou pla de seguretat i salut laboral
	314-01565/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius 
i les línies d’actuació del nou pla de seguretat i salut laboral
	314-01566/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tècnics d’atenció al públic amb relació al nombre d’usuaris de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-01567/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del personal tècnic de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya els darrers deu anys
	314-01568/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a rebaixar la ràtio d’usuaris per tècnic de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-01569/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del treball presencial i el teletreball dels tècnics de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del març del 2020 ençà
	314-01570/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a millorar les ràtios d’usuaris per tècnic de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-01571/13
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual no s’han restablert el servei d’urgències de vint-i-quatre hores i el servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01572/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a restablir el servei d’urgències de vint-i-quatre hores i el servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01573/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera prioritària la funció dels serveis tècnics de punt de trobada
	314-01574/13
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels drets i la resolució de les necessitats dels infants i llurs familiars a la demarcació de Lleida amb un únic servei tècnic de punt de trobada
	314-01575/13
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir serveis tècnics de punt de trobada a l’Alt Pirineu i Aran
	314-01576/13
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses mantingudes amb els ajuntaments de l’Alt Pirineu i Aran amb relació a la cessió d’equipaments municipals per a obrir-hi serveis tècnics de punt de trobada
	314-01577/13
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol i el procediment de gestió dels casos de violència masclista i familiar amb relació a les dones i els menors implicats
	314-01578/13
	Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits de reconeixement de la condició de víctima de violència de gènere
	314-01579/13
	Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació i els canvis previstos pel Departament de Drets Socials en el model de coordinació i gestió de la renda garantida de ciutadania
	314-01580/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la tramitació i gestió 
de la renda garantida de ciutadania
	314-01581/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions d’intervenció tècnica que el Departament de Drets Socials atribuirà als serveis socials bàsics
	314-01582/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de la coordinació interdepartamental de la renda garantida de ciutadania
	314-01583/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP




