
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a posar 
fi a les llistes d’espera de la dependència
310-00043/13
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions per a en-
carar el curs 2021-2022
310-00044/13
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la represa i la reconstruc-
ció de l’activitat cultural
310-00046/13
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les relacions amb Aran
310-00047/13
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del Departa-
ment per a minimitzar la producció de residus i impulsar l’economia circular
310-00048/13
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació del curs 
escolar 2021-2022
310-00049/13
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la indústria 
i els conflictes laborals derivats
310-00050/13
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de protecció 
dels professionals sanitaris
310-00051/13
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions previstes 
per a la memòria democràtica
310-00052/13
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el traspàs de competèn-
cies en matèria d’habitatge al Departament de Drets Socials
310-00053/13
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aprofitament de recursos 
addicionals en un escenari de pròrroga pressupostària
310-00054/13
Substanciació 12
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte a les convic-
cions d’alumnes, pares i docents en el sistema educatiu
310-00055/13
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la permissivitat en les con-
centracions no autoritzades a l’avinguda Meridiana de Barcelona
310-00056/13
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
310-00057/13
Substanciació 13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la notí-
cia relativa a situacions de repressió i baixes de funcionaris del Centre Penitenciari 
Lledoners i les mesures del Govern en aquest sentit
317-00025/13
Substanciació 13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les se-
ves actuacions per a continuar en el poder
317-00026/13
Substanciació 13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la com-
patibilitat entre la transformació verda per a revertir el canvi climàtic i l’ampliació de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
317-00027/13
Substanciació 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el recurs 
del Govern de l’Estat a la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció 
de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, i els avenços del grup de 
treball per a garantir el dret a l’habitatge
317-00028/13
Substanciació 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la pre-
sentació del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat
317-00029/13
Substanciació 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la in-
gerència del Govern de l’Estat en les competències de la Generalitat amb el recurs a 
la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els con-
tractes d’arrendament d’habitatge, i la manera com ho abordarà en la reunió amb el 
president del Govern de l’Estat
317-00030/13
Substanciació 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les da-
des relatives a les ocupacions il·legals d’habitatges i les mesures per a afrontar-les
317-00031/13
Substanciació 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la com-
patibilitat entre l’acord de governar per a la majoria i  l’assistència a reunions amb 
Foment de Treball Nacional i amb el rei d’Espanya al Cercle d’Economia
317-00032/13
Substanciació 15

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gratuïtat de l’etapa educativa de 
zero a tres anys el curs 2021-2022
314-00424/13
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments amb 
relació al finançament de les escoles bressol
314-00425/13
Resposta del Govern 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear algun ajut ur-
gent per a rehabilitar la muralla de la Seu Vella de Lleida
314-01032/13
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a la Seu Vella 
de Lleida els darrers cinc anys
314-01033/13
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de subscriure un con-
veni de col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida per a redactar i executar el Pla de 
muralles
314-01034/13
Resposta del Govern 17

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre els imports invertits per la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals per a produir i finançar produccions televisives i cinematogràfiques 
durant el període 2017-2020
316-00016/13
Resposta del president del Consell de Govern 18

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les corresponsalies de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals el 2020 i el 2021
316-00025/13
Resposta del president del Consell de Govern 19

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost del manteniment, la dotació de producció, l’assis-
tència tècnica i el lloguer d’espais de les corresponsalies de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals el 2020 i el 2021
316-00026/13
Resposta del president del Consell de Govern 19

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre si la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
sancionat Jair Domínguez per les seves paraules sobre els votants de Vox en el pro-
grama El matí de Catalunya Ràdio del 15 de febrer de 2021
316-00027/13
Resposta del president del Consell de Govern 20

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre per escrit sobre l’ens responsable del contracte de Jair Domínguez per a sortir 
als mitjans de comunicació i de les condicions retributives d’aquest contracte
316-00028/13
Resposta del president del Consell de Govern 21

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre si la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
rescindit el contracte a Jair Domínguez per les seves declaracions sobre els votants 
de Vox en el programa El matí de Catalunya Ràdio del 15 de febrer de 2021
316-00029/13
Resposta del president del Consell de Govern 22

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre si la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals consi-
dera que les declaracions de Jair Domínguez sobre els votants de Vox en el programa 
El matí de Catalunya Ràdio del 15 de febrer de 2021 s’ajusten a la llei
316-00030/13
Resposta del president del Consell de Govern 22

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre si la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals considera 
que les declaracions de Jair Domínguez sobre els votants de Vox en el programa El matí 
de  Catalunya Ràdio del 15 de febrer de 2021 s’ajusten als criteris de  neutralitat que 
estableix la llei
316-00031/13
Resposta del president del Consell de Govern 22
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre si la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals con-
sidera que ometre el discurs d’Ignacio Garriga de la secció «Minuts a minuts», del 
web de notícies de la Corporació, infringeix articles de la Llei 22/2005, de la comu-
nicació audiovisual de Catalunya
316-00034/13
Resposta del president del Consell de Govern 23

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre la cobertura de les informacions relatives al Consell 
d’Europa
316-00156/13
Resposta del president del Consell de Govern 24

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el nombre de corresponsalies internacionals de TV3
316-00157/13
Resposta del president del Consell de Govern 24

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la ubicació de les corresponsalies internacionals de TV3
316-00158/13
Resposta del president del Consell de Govern 25

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre l’import del manteniment de les corresponsalies de TV3 
del 2017 al 2020
316-00159/13
Resposta del president del Consell de Govern 25

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre les empreses que gestionen les corresponsalies inter-
nacionals de TV3
316-00160/13
Resposta del president del Consell de Govern 25

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la data de venciment dels contractes de gestió i mante-
niment de les corresponsalies internacionals de TV3
316-00161/13
Resposta del president del Consell de Govern 26

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el temps de pantalla de 
què disposa Pilar Rahola en diversos programes de Televisió de Catalunya
325-00010/13
Resposta del president del Consell de Govern 26

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la neutralitat i l’equilibri 
d’opinions amb relació a la independència entre les persones entrevistades en el 
programa de TV3 Tot es mou
325-00011/13
Resposta del president del Consell de Govern 27

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la neutralitat i l’equilibri 
d’opinions amb relació a la independència entre les persones entrevistades en el 
programa de TV3 Preguntes freqüents
325-00012/13
Resposta del president del Consell de Govern 28

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la neutralitat i l’equilibri 
d’opinions amb relació a  la independència entre les persones entrevistades en el 
programa Més 324
325-00013/13
Resposta del president del Consell de Govern 28

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 de selecció 
dels tertulians dels programes de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
325-00014/13
Resposta del president del Consell de Govern 29
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pluralisme i l’equilibri 
informatiu amb relació al  nombre d’entrevistes sobre la Covid-19 a membres dels 
governs de Catalunya i Espanya
325-00015/13
Resposta del president del Consell de Govern 30

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’ús d’imatges de nenes 
d’edat prepuberal en un capítol del programa de TV3 Les tres bessones emès en 
horari nocturn al març
325-00023/13
Resposta del president del Consell de Govern 31

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la base científica per a 
presentar la sexualitat humana dissociada dels òrgans sexuals
325-00024/13
Resposta del president del Consell de Govern 32

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el nombre 
de programes del Polònia i Està passant emesos per TV3 el 2019 i el 2020
326-00006/13
Resposta del president del Consell de Govern 32

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el conei-
xement de la relació comercial entre la productora Batabat i el Grup Som per part 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
326-00008/13
Resposta del president del Consell de Govern 33

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre els mo-
tius del director de Televisió de Catalunya per a emetre el reportatge sobre la dansa 
de la mort de Verges (Baix Empordà) l’1 d’abril de 2021 sense el consentiment de 
la redacció de TV3
326-00020/13
Resposta del president del Consell de Govern 33

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre l’opinió 
del director de Televisió de Catalunya respecte al comunicat del Consell de Profes-
sionals de TV3 amb relació a l’emissió del reportatge sobre la dansa de la mort de 
Verges (Baix Empordà) l’1 d’abril de 2021
326-00021/13
Resposta del president del Consell de Govern 34

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el res-
ponsable de l’encàrrec de produir el reportatge sobre la dansa de la mort de Verges 
(Baix Empordà) emès l’1 d’abril de 2021
326-00022/13
Resposta del president del Consell de Govern 34

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el cost 
de producció del reportatge sobre la dansa de la mort de Verges (Baix Empordà) 
emès l’1 d’abril de 2021
326-00023/13
Resposta del president del Consell de Govern 34

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la retri-
bució del director del reportatge sobre la dansa de la mort de Verges (Baix Empor-
dà) emès per TV3 l’1 d’abril de 2021
326-00024/13
Resposta del president del Consell de Govern 35

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre els cri-
teris aplicats per a adjudicar la direcció del reportatge sobre la dansa de la mort de 
Verges (Baix Empordà) emès per TV3 l’1 d’abril de 2021 a Lluís Danés
326-00025/13
Resposta del president del Consell de Govern 35

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la retribu-
ció de Lluís Llach per la locució de la veu en off en l’emissió del reportatge sobre la 
dansa de la mort de Verges (Baix Empordà) per TV3 l’1 d’abril de 2021
326-00026/13
Resposta del president del Consell de Govern 35
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre els criteris 
emprats per a ometre de la secció «Minuts a minuts», del web de notícies de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, el discurs d’Ignacio Garriga pronunciat en la 
sessió d’investidura del 30 de març de 2021
326-00027/13
Resposta del president del Consell de Govern 35

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el criteri 
aplicat per a excloure el president del Grup Parlamentari de Vox en Cataluña dels 
torns d’entrevista relatius al debat d’investidura del 26 de maig de 2021
326-00028/13
Resposta del president del Consell de Govern 36

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre l’incom-
pliment de la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya, pel direc-
tor de TV3 en no entrevistar el president del Grup Parlamentari de Vox en Cataluña 
durant la sessió d’investidura del 26 de maig de 2021
326-00029/13
Resposta del president del Consell de Govern 36

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a posar 
fi a les llistes d’espera de la dependència
310-00043/13
Anunci: María Elisa García Fuster, del GP VOX 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions per a en-
carar el curs 2021-2022
310-00044/13
Anunci: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la represa i la reconstruc-
ció de l’activitat cultural
310-00046/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les relacions amb Aran
310-00047/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del Departa-
ment per a minimitzar la producció de residus i impulsar l’economia circular
310-00048/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació del curs 
escolar 2021-2022
310-00049/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la indústria 
i els conflictes laborals derivats
310-00050/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de protecció 
dels professionals sanitaris
310-00051/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions previstes 
per a la memòria democràtica
310-00052/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el traspàs de competèn-
cies en matèria d’habitatge al Departament de Drets Socials
310-00053/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 40
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aprofitament de recursos 
addicionals en un escenari de pròrroga pressupostària
310-00054/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte a les convic-
cions d’alumnes, pares i docents en el sistema educatiu
310-00055/13
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la permissivitat en les con-
centracions no autoritzades a l’avinguda Meridiana de Barcelona
310-00056/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
310-00057/13
Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG 42

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00025/13
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 42

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les se-
ves actuacions per a continuar en el poder
317-00026/13
Anunci: Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del GP VOX 42

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00027/13
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP ECP 43

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00028/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 43

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00029/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 44

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00030/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 44

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00031/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 44

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00032/13
Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG 45

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats beneficiàries de les 
subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per als anys 2021 
i 2022 per a finançar projectes i activitats de les entitats socials
314-01584/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per a les entitats be-
neficiàries de les subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
dels anys 2021 i 2022
314-01585/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import econòmic assignat a les 
entitats beneficiàries de les subvencions del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies per al 2021 i 2022
314-01586/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de selecció dels pro-
jectes beneficiaris de les subvencions atorgades pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies per al 2021 i 2022
314-01587/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment dels  projectes be-
neficiaris de les subvencions atorgades pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per al 2021 i 2022
314-01588/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut s’ha 
reunit amb la Plataforma Ocata Activa
314-01589/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el centre d’aten-
ció primària del Masnou (Maresme) no ha recuperat el servei d’urgències de cap 
de setmana i nit
314-01590/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per  a reobrir el 
servei d’urgències de cap de setmana i nit del centre d’atenció primària del Mas-
nou (Maresme)
314-01591/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que els veïns del Masnou, 
Alella i Teià (Maresme) s’hagin de desplaçar a Badalona (Barcelonès) quan tenen 
una urgència mèdica durant la nit o el cap de setmana
314-01592/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària del 
Maresme que han reduït l’horari
314-01593/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recuperar l’atenció 
presencial i els horaris dels centres d’atenció primària del Maresme
314-01594/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Consell Interuniver-
sitari de Catalunya per a determinar els  centres educatius on es faran les proves 
d’accés a la universitat el 2021
314-01595/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que seran 
les seus de les proves d’accés a la universitat el curs 2020-2021
314-01596/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de la distància i el 
trajecte entre les àrees amb taxes de titulació universitària més baixes i els centres 
educatius on es faran les proves d’accés a la universitat el 2021
314-01597/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’acord amb les 
associacions de mares i pares d’alumnes de les escoles de Cervera (Segarra) sobre 
l’alternança entre les dues escoles amb dues línies
314-01598/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 52
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes fets per a posar en 
marxa la taula per a la industrialització del Penedès
314-01599/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes per a posar en 
marxa la taula per a la industrialització del Penedès
314-01600/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a posar en 
marxa la taula per a la industrialització del Penedès
314-01601/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes fets per a posar en 
marxa l’elaboració del pla de xoc d’ajuts i impuls socioeconòmic del Penedès
314-01602/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes per a posar en 
marxa el pla de xoc d’ajuts i impuls socioeconòmic del Penedès
314-01603/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a posar en 
marxa el pla de xoc d’ajuts i impuls socioeconòmic del Penedès
314-01604/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de  reunions entre el 
Departament d’Empresa i Treball i el Departament de Polítiques Digitals i Territori 
amb l’empresa Idiada i els municipis del Baix Penedès amb relació als vehicles au-
tònoms i elèctrics
314-01605/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les reunions entre el 
Departament d’Empresa i Treball i  el Departament de Polítiques Digitals i Territori 
amb l’empresa Idiada i els municipis del Baix Penedès amb relació als vehicles au-
tònoms i elèctrics
314-01606/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’extinció de la concessió a Edifici-
os Ben, SA, de la gestió d’una central hidroelèctrica associada a una fàbrica tèxtil
314-01607/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució de la directora general 
d’Acció Cívica i Comunitària
314-01608/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per al nomenament de 
la directora general d’Acció Cívica i Comunitària
314-01609/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els aspirants avaluats per a cobrir 
el lloc de director general d’Acció Cívica i Comunitària
314-01610/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació al portal d’oferta pú-
blica del lloc de director general d’Acció Cívica i Comunitària
314-01611/13
Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures específiques per a 
combatre la Covid-19 a la Direcció General d’Igualtat en la dotzena legislatura
314-01612/13
Formulació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de criteri per a la qualifi-
cació dels centres educatius d’alta, mitjana o baixa complexitat
314-01613/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
que deixen d’ésser d’alta complexitat
314-01614/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
que passen a ésser d’alta complexitat
314-01615/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb els centres edu-
catius que deixen d’ésser d’alta complexitat
314-01616/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb la comunitat 
educativa, sindicats i associacions per a comunicar-los el canvi de criteri per a la 
qualificació dels centres educatius d’alta complexitat
314-01617/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària dedicada 
a centres educatius d’alta complexitat
314-01618/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària dedicada 
a centres educatius de mitjana complexitat
314-01619/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària dedicada 
a centres educatius de baixa complexitat
314-01620/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució pressupostària del curs 
2016-2017 ençà pel que fa a la partida dedicada a centres educatius d’alta com-
plexitat
314-01621/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ubicació dels centres educatius 
d’alta, mitjana i baixa complexitat
314-01622/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de la plantilla dels cen-
tres que deixen d’ésser d’alta complexitat
314-01623/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució de recursos als cen-
tres d’alta complexitat en l’escenari de crisi econòmica posterior a la pandèmia de 
Covid-19
314-01624/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 72
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
per a posar fi a les llistes d’espera de la dependència
310-00043/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions 
per a encarar el curs 2021-2022
310-00044/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la represa 
i la reconstrucció de l’activitat cultural
310-00046/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
les relacions amb Aran
310-00047/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques 
del Departament per a minimitzar la producció de residus i impulsar 
l’economia circular
310-00048/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació 
del curs escolar 2021-2022
310-00049/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de la indústria i els conflictes laborals derivats
310-00050/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
de protecció dels professionals sanitaris
310-00051/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions 
previstes per a la memòria democràtica
310-00052/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el traspàs 
de competències en matèria d’habitatge al Departament de Drets 
Socials
310-00053/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aprofitament 
de recursos addicionals en un escenari de pròrroga pressupostària
310-00054/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte 
a les conviccions d’alumnes, pares i docents en el sistema educatiu
310-00055/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
permissivitat en les concentracions no autoritzades a l’avinguda 
Meridiana de Barcelona
310-00056/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
310-00057/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la notícia relativa a situacions de repressió i baixes 
de funcionaris del Centre Penitenciari Lledoners i les mesures 
del Govern en aquest sentit
317-00025/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre les seves actuacions per a continuar en el poder
317-00026/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la compatibilitat entre la transformació verda per a revertir 
el canvi climàtic i l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
317-00027/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el recurs del Govern de l’Estat a la Llei 11/2020, de mesures 
urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge, i els avenços del grup de treball 
per a garantir el dret a l’habitatge
317-00028/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la presentació del projecte de llei de pressupostos 
de la Generalitat
317-00029/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la ingerència del Govern de l’Estat en les competències 
de la Generalitat amb el recurs a la Llei 11/2020, de mesures urgents 
en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament 
d’habitatge, i la manera com ho abordarà en la reunió amb el president 
del Govern de l’Estat
317-00030/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre les dades relatives a les ocupacions il·legals 
d’habitatges i les mesures per a afrontar-les
317-00031/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la compatibilitat entre l’acord de governar per a la majoria 
i l’assistència a reunions amb Foment de Treball Nacional i amb el rei 
d’Espanya al Cercle d’Economia
317-00032/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 16.06.2021, DSPC-P 10.

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gratuïtat de l’etapa 
educativa de zero a tres anys el curs 2021-2022
314-00424/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 5015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-00424/13 i 
314-00425/13, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objec-
tivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjun-
ta, per tal de proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

El Govern de la Generalitat ha tramitat un expedient de transferències, per fer 
efectiu l’establert a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, ad-
ministratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient.

D’acord amb l’establert a l’article 172, s’incorpora una disposició addicional a 
la trentena de la Llei 12/2009, d’Educació, dedicada al finançament de les escoles 
bressol municipals, tant pel que representa finançar el cost de la plaça com pel que 
implica un retorn del finançament que es va deixar d’efectuar a partir del curs 2012-
2013.

«1. El finançament de les places de les escoles bressol municipals a càrrec del 
departament competent en matèria d’educació s’estableix en un mòdul fix per any 
distribuït de la manera següent:

a) 1.300 euros per plaça ocupada el curs 2019-2020.
b) 1.425 euros per plaça ocupada el curs 2020-2021.
c) 1.600 euros per places ocupades des del curs 2021-2022 fins al curs 2028-

2029.
Aquest finançament afectarà totes les places que hagin estat ocupades seguint 

aquests paràmetres que s’han especificat, i sempre en funció dels cursos acadèmics 
en els que aquestes places s’hagin fet efectives, hagin estat ocupades, i degudament 
informades als sistemes d’informació previstos.

2. El finançament del cost de les places de les escoles bressol de tots els municipis 
de Catalunya des del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019 s’estableix en 425 euros 
per plaça, que suposa un total de 2.975 euros per plaça per al total dels set anys del 
període indicat.»
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3. L’import total a què fa referència l’apartat 2 s’ha de satisfer en un termini de 
deu anys, mitjançant la creació d’un fons específic, amb el calendari de pagament 
següent:

a) El curs 2019-2020, 200 euros per plaça.
b) El curs 2020-2021, 175 euros per plaça.
c) Els cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024, 200 euros per plaça i curs.
d) Des del curs 2024-2025 fins al curs 2028-2029, 400 euros per plaça i curs.»
La concreció d’aquest Pla d’actuació per a l’exercici 2020, establert a la llei 

5/2020, del 29 d’abril, ha implicat una despesa de 70.810.650,00 euros, que s’ha 
executat a càrrec de la partida pressupostària EN0119 D/460000700/421A de «Fun-
cionament llars d’infants municipals».

Passat el termini de 10 anys, el Departament ha previst pel retorn dels 2.975 eu-
ros totals per plaça, del període corresponent al curs 2012-2013 fins al 2018-2019, 
una despesa de 140.581.925,00 euros.

Barcelona, 11 de juny de 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb 
els ajuntaments amb relació al finançament de les escoles bressol
314-00425/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 5015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00024/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear 
algun ajut urgent per a rehabilitar la muralla de la Seu Vella de Lleida
314-01032/13

Proponent: Rocio Garcia Pérez, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 4131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01032/13 us in-
formo del següent:

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va encarregar a la 
Universitat Autònoma de Barcelona una anàlisi de l’estat dels materials que confor-
men el recinte interior de les muralles. L’Ajuntament disposa d’un estudi complet 
de l’estat estructural del conjunt. En base a aquest coneixement, s’ha previst signar 
un conveni entre el Departament de Cultura, l’Ajuntament de Lleida i el Consorci 
del Turó de la Seu Vella de Lleida per encarregar els projectes i realitzar les obres 
en els sectors que més ho necessitin, per un import total de 600.000 € a distribuir en 
3 anys.

Barcelona, 3 de juny de 2021
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes 
a la Seu Vella de Lleida els darrers cinc anys
314-01033/13

Proponent: Rocio Garcia Pérez, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 4132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01033/13 us in-
formo del següent:

La Generalitat de Catalunya ha destinat a la Seu Vella de Lleida els següents im-
ports en els últims 5 anys:

– Anys 2017, 2018, 2019, 2020, i 2021: Transferència Consorci Turó de la Seu 
Vella: 1.346.988,70 euros

– Anys 2019, 2020 i 2021: Obres de restauració del Campanar (templet i pisos 
de les campanes), Porta dels Apòstols i cobertes del Claustre (Fase II): 1.620.436,43 
euros.

– Any 2019: Anàlisi del material petri del recinte interior de la Muralla de la Seu 
Vella de Lleida (UAB): 5.000,00 euros

– Any 2020: Restauració i arranjament de l’espai anomenat «Baluard del Rei» 
de la fortalesa d’època moderna del Turó de la Seu Vella de Lleida, amb recuperació 
per l’ús públic, en el marc de les subvencions per al cofinançament pel PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020 d’operacions en l’àmbit de la gestió i conservació del patri-
moni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic: 176.056,33 euros

– Any 2021: Anàlisi de les esquerdes del Claustre i valoració de la necessitat 
d’atirantament dels contraforts (UPC): 2.250,00 euros

El total invertit entre els anys 2017 i 2021 és de 3.150.731,46 euros.

Barcelona, 3 de juny de 2021
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
subscriure un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida 
per a redactar i executar el Pla de muralles
314-01034/13

Proponent: Rocio Garcia Pérez, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 4133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01034/13 us in-
formo del següent:

Tal com s’ha exposat en la resposta a la pregunta 314-01032/13, el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Lleida i el Consorci del 
Turó de la Seu Vella de Lleida han acordat un conveni de col·laboració per a la res-
tauració del recinte murallat del Turó de la Seu Vella de Lleida. El compromís d’a-
quest acord, encara pendent de signatura, és finançar les actuacions necessàries per 
la consolidació estructural i restauració d’aquells sectors que conformen el conjunt 
monumental, que més ho requereixin. La vigència del conveni abraça el període 
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2021-23. Consisteix en la concessió d’una subvenció directa a la Paeria per un im-
port de 300.000 euros. La Paeria aportarà les mateixes quantitats durant aquest pe-
ríode, la qual cosa suposa un total de 600.000 euros.

Barcelona, 3 de juny de 2021
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els imports invertits 
per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a produir 
i finançar produccions televisives i cinematogràfiques durant 
el període 2017-2020
316-00016/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 de Vox, amb número de tramitació de 
316-00016/13, sobre els imports invertits en produccions televisives i cinematogrà-
fiques els anys 2017 a 2020.

Resposta
En relació a la pregunta parlamentària 316-00016/13 us detallem la informació 

sol·licitada: 
Any 2017: 35.248 milers d’euros
Any 2018: 26.077 milers d’euros
Any 2019: 31.065 milers d’euros
Any 2020: 32.568 milers d’euros

Sant Joan Despí, 8 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les corresponsalies 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2020 i el 2021
316-00025/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 316-
00025, 316-00157/13 i 316-00158/13, atès que totes elles fan referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable.

Mitjançant tres preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informació di-
versa sobre les corresponsalies internacionals de la CCMA.

Resposta
En relació a les tres preguntes plantejades amb número de tramitació 316-

00157/13 i 316/00158/13 pel grup parlamentari de Vox us informem que la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals disposa d’un total de 9 corresponsalies in-
ternacionals, corresponents als següents espais geogràfics: Brussel·les, Washington, 
París, Berlín, Llatinoamèrica, Pròxim Orient, Londres, Moscou i Xina.

Sant Joan Despí, 8 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost del manteniment, 
la dotació de producció, l’assistència tècnica i el lloguer d’espais 
de les corresponsalies de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals el 2020 i el 2021
316-00026/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 316-
00026/13 i 316-00159/13, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.

Mitjançant dues preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informació di-
versa sobre les corresponsalies internacionals de la CCMA.

Resposta
En relació a les dues preguntes plantejades amb número de tramitació 316-

00026/13 i 316-00159/13 pel grup parlamentari de Vox us informem que el ser-
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vei integral de producció per a les diferents corresponsalies internacionals de la 
CCMA és objecte de les corresponents licitacions i es tracta d’una informació pú-
blica que està disponible per a tota la ciutadania a través del portal de transparència 
de la CCMA.

No obstant, facilitem a continuació la informació requerida pel grup parlamen-
tari: 

Brussel·les Washington París Berlín
Llatino
amèrica

Pròxim 
Orient Londres Moscou Xina

2017 162.850,91 115.202,08 158.374,24 174.349,42 95.646,64 171.567,31 162.352,84 184.983,01 192.713,61

2018 149.746,15 156.206,68 152.998,67 193.739 15.400 155.913,26 166.450,07 189.136,16 195.313,61

2019 128.171,65 164.535,77 146.759,90 146.687,79 95.363 175.816,64 177.155,17 162.128,57 193.864,52

2020 145.293,56 225.443,45 143.329,67 142.156,49 95.805,17 159.592,51 175.504 139.998,04 195.981,74

En relació a l’exercici del 2021, les quantitats què informem són les fixades al 
pressupost inicial de l’exercici corrent, que diferiran dels imports efectivament abo-
nats un cop aprovada la liquidació definitiva del pressupost: 

Brussel·les Washington París Berlín
Llatino
amèrica

Pròxim 
Orient Londres Moscou Xina

2021 117.000 223.997,52 146.249,92 148.200 103.400 153.993,08 180.600 145.500 197.517

Sant Joan Despí, 8 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals ha sancionat Jair Domínguez per les seves 
paraules sobre els votants de Vox en el programa El matí de Catalunya 
Ràdio del 15 de febrer de 2021
316-00027/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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

nya, i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 
316-00027/13, 316-00028/13, 316-00029/13, 316-00030/13 i 316-00031/13, atès que 
totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions es-
tretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

Mitjançant cinc preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informació di-
versa sobre la participació d’en Jair Dominguez al programa El Matí de Catalunya 
Ràdio.
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Resposta
En relació a les cinc preguntes plantejades pel grup parlamentari de Vox, i de la 

informació que em trasllada el director de Catalunya Ràdio com a responsable dels 
continguts del mitjà, us faig avinent que la participació de la persona a què fan re-
ferència les preguntes del grup parlamentari es produeix en el context d’una secció 
diària a El Matí de Catalunya Ràdio. Es tracta d’una secció d’humor que habitual-
ment queda fora del debat polític.

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

No obstant això, i respectant al màxim la llibertat de creació artística i la lliber-
tat d’expressió als mitjans de la CCMA, m’informen que la direcció del programa 
ha recordat a tots els col·laboradors dedicats a l’humor i l’entreteniment que les seves 
seccions no estan pensades per entrar en el terreny de l’anàlisi política.

En relació a les expressions a què fan referència les preguntes del grup parlamen-
tari, en cap cas han insultat als votants de cap partit polític. I en aquest sentit, cal 
recordar que els professionals que utilitzen la llengua com a eina de treball són els 
responsables de fer-la servir amb respecte, correcció i adequació a la diversitat de 
registres per garantir l’eficàcia comunicativa.

En relació a les retribucions percebudes, us fem avinent que aquesta es tracta 
d’una informació que és pública i que està a l’abast de tota la ciutadania al portal 
de transparència de la CCMA. Al portal hi figura per tant la retribució per les col·-
laboracions com a especialista en humor, a raó de 100,00 € per col·laboració. A dia 
d’avui, i des del 31 d’agost del 2020, l’import de les col·laboracions fetes ascendeix 
a 9.100 €.

Sant Joan Despí, 8 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’ens responsable del 
contracte de Jair Domínguez per a sortir als mitjans de comunicació 
i de les condicions retributives d’aquest contracte
316-00028/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00027/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals ha rescindit el contracte a Jair Domínguez 
per les seves declaracions sobre els votants de Vox en el programa 
El matí de Catalunya Ràdio del 15 de febrer de 2021
316-00029/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00027/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals considera que les declaracions de Jair 
Domínguez sobre els votants de Vox en el programa El matí de 
Catalunya Ràdio del 15 de febrer de 2021 s’ajusten a la llei
316-00030/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00027/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals considera que les declaracions de Jair Domínguez 
sobre els votants de Vox en el programa El matí de Catalunya Ràdio 
del 15 de febrer de 2021 s’ajusten als criteris de neutralitat que 
estableix la llei
316-00031/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00027/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals considera que ometre el discurs d’Ignacio 
Garriga de la secció «Minuts a minuts», del web de notícies de la 
Corporació, infringeix articles de la Llei 22/2005, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya
316-00034/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4274 i 5041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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

nya, i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 
316-00034/13, 326-00027/13, 326-00028/13 i 326-00029/13 del grup parlamentari 
de Vox, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a 
informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

Mitjançant quatre preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informació 
diversa sobre l’omissió del discurs del president del grup parlamentari de Vox a la 
sessió d’investidura del 30 de març de 2021.

Resposta
La CCMA garanteix el dret a la informació de la ciutadania. Els mitjans de la 

CCMA prioritzem els continguts informatius i posem a l’abast de la societat una in-
formació independent, plural i veraç, complint amb els mandats d’informació veraç 
i pluralisme garantint la tria lliure dels continguts audiovisuals dels seus mitjans, 
que determina la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual 
de Catalunya.

Els continguts audiovisuals dels mitjans de la CCMA es seleccionen, elaboren i 
difonen tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència 
social, valor documental i servei públic. Aquests factors són els que determinen l’in-
terès informatiu d’un fet.

Aquests criteris, i d’altres que determina el Llibre d’Estil de la CCMA, evidenci-
en el compromís dels professionals amb els principis ètics i democràtics, tot fomen-
tant l’educació cívica, la participació democràtica, la solidaritat i l’esperit crític, i 
rebutjant alhora produir i difondre continguts que vulnerin la legislació vigent o que 
contradiguin els principis recollits en el mateix Llibre d’Estil o en la mateixa llei de 
la comunicació audiovisual de Catalunya.

I és d’acord amb aquests criteris que s’elaborà la crònica parlamentària del mi-
nut a minut de la sessió d’investidura del 324.cat, que es diferencia de la transmissió 
parlamentària que ofereix el mateix portal perquè no recull la integritat de la sessió 
sinó una selecció realitzada per un professional d’aquest mitjà elaborada amb els 
criteris periodístics a sobre indicats.

I és també en base a aquests principis legals i criteris professionals que el dia 26 
de març de 2021 es van fer diferents entrevistes –en format i en durada– a membres 
de diferents grups parlamentaris.

Sant Joan Despí, 8 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura de les 
informacions relatives al Consell d’Europa
316-00156/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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

lament de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que 
preveuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, do-
nem resposta a la pregunta plantejada pel grup de Vox, amb número de tramitació 
de 316-00156/13, sobre la cobertura mediàtica al Consell d’Europa als mitjans de 
comunicació de la CCMA.

Resposta
En relació a la pregunta parlamentària 316-00156/13 us fem avinent que els mit-

jans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’han fet ressò d’afers vin-
culats al Consell d’Europa en diferents moments de la seva programació.

Atès el plantejament generalista i poc precís de la pregunta, us informem que, a 
més d’altres informacions aparegudes als mitjans de la CCMA que incorporen da-
des o informació del Consell d’Europa, en destacaríem recentment: 

– Sobre la proposta feta a Espanya per modificar la tipificació penal vinculada 
determinats supòsits emparats per la llibertat d’expressió.

– En relació a una carta conjunta enviada per diverses associacions de jutges i 
magistrats demanant empara d’aquest organisme per la reforma anunciada pel Go-
vern espanyol per canviar el sistema de nomenament i funcions de l’òrgan de govern 
dels jutges.

– En relació a l’informe del Comitè de Drets Humans que alertava de la intimi-
dació d’Espanya contra Jordi Cuixart.

– Sobre la recomanació del Consell d’Europa a Espanya perquè prengui «accions 
legislatives immediates» per garantir l’ús del català a la justícia.

Sant Joan Despí, 8 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de corresponsalies 
internacionals de TV3
316-00157/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00025/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la ubicació 
de les corresponsalies internacionals de TV3
316-00158/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00025/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import del manteniment 
de les corresponsalies de TV3 del 2017 al 2020
316-00159/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00026/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les empreses que gestionen 
les corresponsalies internacionals de TV3
316-00160/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 316-
00160/13 i 316-00161/13, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.

Mitjançant dues preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informació di-
versa sobre les corresponsalies internacionals de la CCMA.

Resposta
En relació a les dues preguntes plantejades amb número de tramitació 316-

00160/13 i 316-00161/13 pel grup parlamentari de Vox us fem avinent que la infor-
mació sol·licitada es tracta d’una informació pública que està disponible per a tota la 
ciutadania a través del portal de transparència de la CCMA.

No obstant, facilitem a continuació la informació sol·licitada en relació als con-
tractes de serveis de producció integral de les diferents corresponsalies internacio-
nals de la CCMA: 
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Serveis de producció integral de les corresponsalies internacionals

Corresponsalia Empresa adjudicatària Vigència contracte

Brussel·les Alice Production, SA 28.02.2023

Washington Alice Production, SA 31.12.2023

París Alice Production, SA 28.02.2023

Berlin Alice production, SA 31.10.2021

Llatinoamèrica Joan Biosca 10.12.2022

Pròxim Orient Servicios Audiovisuales Overon, SL 20.06.2021

Londres Mediapro Audiovisual, UK Ltd 10.11.2023

Moscou Servicios Audiovisuales Overon, SL 30.04.2023

Xina New Media Audiovisual, SLU 30.09.2021

Sant Joan Despí, 8 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la data de venciment 
dels contractes de gestió i manteniment de les corresponsalies 
internacionals de TV3
316-00161/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00160/13.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el temps de pantalla de què disposa Pilar Rahola en diversos 
programes de Televisió de Catalunya
325-00010/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 parlamentari dels Socialistes-Units per 
Avançar, amb número de tramitació de 325-00010/13, sobre el temps de paraula de 
la col·laboradora Pilar Rahola a TV3.

Resposta
El pluralisme consisteix en la capacitat dels mitjans de comunicació de repre-

sentar un reflex fidel de la societat en tots els àmbits que la integren. Els continguts 
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audiovisuals de la CCMA mostren de la manera més àmplia possible la realitat i el 
conjunt dels valors que la societat considera que li són propis.

Els mitjans de la CCMA serveixen el conjunt plural de la ciutadania i la repre-
senten.

Totes les opinions hi poden trobar un lloc per expressar-se, en funció del seu in-
terès informatiu, del pluralisme i de la seva representativitat, sempre que respectin 
els principis democràtics i de convivència.

En el cas de la persona a què fa referència la pregunta de la Il·ltre. Sra. Diputada, 
col·labora actualment com a analista política una vegada a la setmana al programa 
Tot es mou i cada dissabte a Preguntes freqüents.

El període que ha fixat el Consell de l’Audiovisual de Catalunya per analitzar 
l’observança del pluralisme polític en els mitjans públics catalans, és un conjunt de 
sis mesos i es correspon als mesos de març, abril, maig, juny, juliol i agost de 2020. 
Una dada merament objectiva i no comparativa, ja que s’ha de valorar de manera 
contextualitzada amb el temps de paraula d’altres analistes polítics amb opinions 
diferents, i a vegades discrepants.

Totes aquestes intervencions aporten a la missió de servei públic de Televisió de 
Catalunya els valors inherents a aquesta missió, sota els criteris dels responsables 
dels programes.

Sant Joan Despí, 8 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 la neutralitat i l’equilibri d’opinions amb relació a la independència 
entre les persones entrevistades en el programa de TV3 Tot es mou
325-00011/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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

nya, i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 
325-00011/13, 325-00012/13 i 325-00013/13, atès que totes elles fan referència a un 
mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que 
és objectivament constatable.

Mitjançant tres preguntes, el grup parlamentari dels Socialistes-Units per Avan-
çar demana informació diversa sobre la missió de servei públic, neutralitat i equili-
bri en els programes Tot es mou, Faqs i Més 324.

Resposta
En relació a les tres preguntes plantejades pel grup parlamentari dels Socialis-

tes-Units per Avançar, els principis de neutralitat i equilibri encomanats a la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals s’han de combinar igualment amb els crite-
ris informatius, d’actualitat i d’interès social.

En el cas de les entrevistes polítiques dels programes a que fan referència les 
preguntes de la Il·ltre. Sra. Diputada, les seves direccions busquen sempre la màxi-
ma pluralitat de veus, però d’acord amb les circumstàncies de cada moment. Amb 
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una actualitat que pot obligar a centrar l’atenció en determinats aspectes, sigles o 
persones.

Arran de l’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, els responsables 
de programes de Televisió de Catalunya han estudiat la qüestió concreta que afecta 
algun programa de la graella, sense perdre de vista que la valoració de la pluralitat i 
l’equilibri de TVC, reconeguda pel mateix CAC, s’aconsegueix amb la suma de tota 
la seva programació, i no amb visions de determinats continguts sense contextualit-
zar-lo amb la totalitat del mitjà.

En relació als criteris que justifiquen les persones entrevistades en els diversos 
programes de Televisió de Catalunya, obeeixen als principis de neutralitat i equili-
bri. Els responsables dels programes seleccionen els continguts i les entrevistes te-
nint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència social, valor 
documental i servei públic.

Sant Joan Despí, 8 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 la neutralitat i l’equilibri d’opinions amb relació a la independència 
entre les persones entrevistades en el programa de TV3 Preguntes 
freqüents
325-00012/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00011/13.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la neutralitat i l’equilibri d’opinions amb relació 
a la independència entre les persones entrevistades en el programa 
Més 324
325-00013/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00011/13.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els criteris de selecció dels tertulians 
dels programes de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
325-00014/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 parlamentari dels Socialistes-Units per 
Avançar, amb número de tramitació de 325-00014/13, sobre els criteris de selecció 
de persones a les tertúlies de TV3 i Catalunya Ràdio, així com els criteris d’equili-
bri i pluralisme.

Resposta
El pluralisme consisteix en la capacitat dels mitjans de comunicació de represen-

tar un reflex fidel de la societat en tots els àmbits que la integren.
Els continguts audiovisuals de la CCMA mostren, de la manera més àmplia pos-

sible, la realitat i el conjunt dels valors que la societat considera que li són propis.
Els mitjans de la CCMA serveixen el conjunt plural de la ciutadania i la repre-

senten.
Totes les opinions hi poden trobar un lloc per expressar-se, en funció del seu in-

terès informatiu, del pluralisme i de la seva representativitat, sempre que respectin 
els principis democràtics i de convivència.

Així mateix, la imparcialitat es basa en l’equilibri informatiu, que no és una 
successió acrítica d’opinions, sinó que consisteix a ponderar les valoracions sobre 
un mateix fet, situar-les en el seu context, explicar els motius que les originen i pre-
sentar-les en funció de la representativitat social, el prestigi o l’autoritat de qui les 
expressa.

Des d’aquest punt de vista, i dels criteris que marca el Llibre d’Estil de la 
CCMA, les tertúlies de TV3 responen als criteris d’equilibri i pluralitat. Aquests 
són els paràmetres que consideren els responsables dels programes per a convidar 
aquestes persones. Així ho ha constatat, una vegada i una altra, durant els darrers 
anys, el mateix Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

D’altra banda, també cal remarcar que les direccions dels programes conviden 
a totes aquelles veus que posen context a l’interès informatiu, independentment de 
la seva ideologia o opinió sobre qualsevol fet de rellevància social, com en el cas de 
Catalunya ha estat i és en l’actualitat l’anomenat «procés». La decisió sobre la parti-
cipació o no de la persona convidada, com ja s’ha aclarit en la resposta a la pregunta 
del mateix grup parlamentari amb número de tramitació 325-00015/13, no sempre 
està en mans dels nostres mitjans.

Sant Joan Despí, 8 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el pluralisme i l’equilibri informatiu amb relació 
al nombre d’entrevistes sobre la Covid-19 a membres dels governs 
de Catalunya i Espanya
325-00015/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 parlamentari dels Socialistes-Units per 
Avançar, amb número de tramitació de 325-00015/13, sobre els criteris de pluralis-
me i equilibri informatiu a que estan obligats els mitjans de la CCMA.

Resposta
El pluralisme consisteix en la capacitat dels mitjans de comunicació de represen-

tar un reflex fidel de la societat en tots els àmbits que la integren.
Els continguts audiovisuals de la CCMA mostren de la manera més àmplia possi-

ble la realitat i el conjunt dels valors que la societat considera que li són propis.
Els mitjans de la CCMA serveixen el conjunt plural de la ciutadania i la repre-

senten.
Totes les opinions hi poden trobar un lloc per expressar-se, en funció del seu in-

terès informatiu, del pluralisme i de la seva representativitat, sempre que respectin 
els principis democràtics i de convivència.

En aquest sentit, per tal que totes les veus puguin tenir visibilitat, els mitjans de 
la CCMA i els seus responsables donen cabuda al pluralisme tal i com reiteradament 
els informes del Consell de l’Audiovisual de Catalunya certifiquen. És per això que 
des de les àrees de la CCMA contacten amb totes les persones i entitats que poden 
contribuir a contextualitzar millor l’interès informatiu, i formulen la corresponent 
invitació. Però també cal que hi vulguin prestar la seva veu.

En el cas de les dades a què fa referència la Il·ltre. Sra. diputada, i en el període 
comprés entre el 13 de març i el 30 de juny de 2020, TVC té constància d’haver fet 
les següents propostes d’entrevista des del programa Els Matins: 

– 8 propostes al ministre de Sanitat, de les quals una va ser atesa, sis rebutjades 
i una va quedar sense resposta; 

– 4 propostes a la ministra de Treball, de les quals tres van ser rebutjades i una 
no va obtenir resposta; 

– 3 propostes a la ministra d’Hisenda, de les quals una va ser rebutjada i dues 
van quedar sense resposta; 

– 3 propostes al ministre d’Universitats, totes tres rebutjades; 
– 3 propostes al ministre de l’Interior, totes tres rebutjades; 
– 3 propostes al ministre de Transports, totes tres rebutjades; 
– 1 proposta al ministre de Consum, rebutjada; 
– 1 proposta a la ministra de Transició Ecològica, rebutjada; 
– 1 proposta a la ministra d’Indústria, rebutjada.

Els mitjans públics de la CCMA atenen sempre el principi d’equilibri informatiu 
i de pluralisme, creant també un espai de respecte i diversitat per tal que totes les 
veus trobin el format més adequat per a la seva expressió, posant tota la seva profes-



BOPC 64
22 de juny de 2021

1.27.15. Preguntes per escrit 31 

sionalitat en aquest objectiu, restant en mans de les persones convidades la decisió 
de participar-hi.

Sant Joan Despí, 8 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 l’ús d’imatges de nenes d’edat prepuberal en un capítol 
del programa de TV3 Les tres bessones emès en horari nocturn 
al març
325-00023/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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-
00023/13 i 325-00024/13 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 dels Socialistes demana infor-
mació diversa sobre l’emissió d’un contingut de Les tres bessones.

Resposta
TV3 no ha emès cap capítol de Les tres bessones que feia referència a qüestions 

sexuals en horari d’adults.
La diputada es deu referir a un fragment de la sèrie X, un programa que es va 

estrenar coincidint amb el Dia Internacional de les Dones i dins de la programació 
especial dels mitjans de la CCMA en defensa de la igualtat de gènere. El seu ho-
rari d’emissió en televisió era a les 22.10 hores pel canal 33. També s’emetia pels 
mitjans digitals. Es tracta d’un format innovador de caràcter marcadament femi-
nista que mescla ficció, realitat, transgressió i humor per posar en qüestió el món 
patriarcal.

El programa X, dirigit per Mònica Barrio i Marina Congost, va ser un dels pro-
jectes guanyadors de la segona edició del «pitching» del 33, després d’una crida 
oberta que tenia com a finalitat trobar nous talents i formats innovadors de cara a 
complementar i impulsar els continguts del canal 33. Es buscaven propostes que, 
tant per contingut com per format, quedessin al marge de l’àmbit televisiu genera-
lista convencional.

En un dels capítols del programa X, titulat «Pets vaginals», apareixia un frag-
ment de dos minuts de Les tres bessones amb el doblatge original canviat, on els 
personatges parlaven sobre els genitals femenins. L’objectiu del programa en aquell 
cas, com en tota la sèrie, ha estat desconstruir prejudicis i discriminacions i visi-
bilitzar realitats diverses, amb voluntat didàctica i inclusiva, dirigint-se a un públic 
adult, capaç d’entendre aquests missatges.

Televisió de Catalunya és titular dels drets d’explotació de tota l’obra audiovisual 
de Les tres bessones i disposa dels seus drets d’emissió, reproducció, comunicació 
pública, i també nova transformació. Això no obstant, es va decidir retirar el frag-
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ment del capítol, amb una voluntat de màxim respecte tant per Roser Capdevila com 
per a la seva obra, quan en va expressar la disconformitat.

Sant Joan Despí, 8 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 la base científica per a presentar la sexualitat humana 
dissociada dels òrgans sexuals
325-00024/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00023/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el nombre de programes del Polònia i Està passant emesos per 
TV3 el 2019 i el 2020
326-00006/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 de Vox, amb número de tramitació de 
326-00006/13, sobre quants programes de Polònia i Està passant s’han emès l’any 
2019 i 2020.

Resposta
En relació a la pregunta parlamentària 326-00006/13 us detallem la informació 

sol·licitada: 

Any 2019: 
– Programa Polònia: 38 capítols i 5 Polònia grans moments.
– Programa Està passant: 199 capítols.

Any 2020: 
– Programa Polònia: 38 capítols i 5 Polònia grans moments.
– Programa Està passant: 193 capítols.

Sant Joan Despí, 8 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el coneixement de la relació comercial entre la productora 
Batabat i el Grup Som per part de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
326-00008/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 parlamentari de Vox, amb número de tra-
mitació de 326-00008/13, sobre la relació comercial entre Batabat i el grup SOM.

Resposta
En resposta a la pregunta parlamentària plantejada pel grup Vox amb número de 

tramitació 326-00008/13, us fem avinent que les relacions comercials entre empre-
ses privades són relacions alienes a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Sant Joan Despí, 8 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre els motius del director de Televisió de Catalunya per a emetre 
el reportatge sobre la dansa de la mort de Verges (Baix Empordà) 
l’1 d’abril de 2021 sense el consentiment de la redacció de TV3
326-00020/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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

i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 326-
00020, 326-00021, 326-00022, 326-00023, 326-00024, 326-00025 i 326-00026, 
atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

Mitjançant set preguntes, el grup parlamentari de Vox demana informació diver-
sa sobre l’emissió del reportatge de «La Dansa de la mort» a TV3.

Resposta
En relació a les set preguntes plantejades pel grup parlamentari de Vox, i en el 

mateix sentit en què vam respondre la pregunta amb número de tramitació 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 edi-
torials, us faig avinent que aquesta 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 l’emissió amb un representant del Consell Professional 
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sobre aquesta qüestió i, posteriorment, es va produir una reunió amb el mateix Con-
sell per tal d’aclarir opinions i visions sobre la decisió.

En relació a les despeses del reportatge per a la CCMA, cal dir que són zero, 
atès que es tracta d’una producció del Departament de Cultura, essent competència 
d’aquest departament totes les decisions al respecte.

Per tant, cap de les persones a què fan referència les preguntes del grup parla-
mentari de Vox van rebre cap retribució econòmica per part de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals.

Sant Joan Despí, 8 de juny de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre l’opinió del director de Televisió de Catalunya respecte al 
comunicat del Consell de Professionals de TV3 amb relació a l’emissió 
del reportatge sobre la dansa de la mort de Verges (Baix Empordà) 
l’1 d’abril de 2021
326-00021/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00020/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el responsable de l’encàrrec de produir el reportatge sobre la 
dansa de la mort de Verges (Baix Empordà) emès l’1 d’abril de 2021
326-00022/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00020/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el cost de producció del reportatge sobre la dansa de la mort 
de Verges (Baix Empordà) emès l’1 d’abril de 2021
326-00023/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00020/13.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre la retribució del director del reportatge sobre la dansa de la mort 
de Verges (Baix Empordà) emès per TV3 l’1 d’abril de 2021
326-00024/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00020/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre els criteris aplicats per a adjudicar la direcció del reportatge 
sobre la dansa de la mort de Verges (Baix Empordà) emès per TV3 
l’1 d’abril de 2021 a Lluís Danés
326-00025/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00020/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre la retribució de Lluís Llach per la locució de la veu en off 
en l’emissió del reportatge sobre la dansa de la mort de Verges 
(Baix Empordà) per TV3 l’1 d’abril de 2021
326-00026/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 326-00020/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
per escrit sobre els criteris emprats per a ometre de la secció «Minuts 
a minuts», del web de notícies de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, el discurs d’Ignacio Garriga pronunciat en la sessió 
d’investidura del 30 de març de 2021
326-00027/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00034/13.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per 
escrit sobre el criteri aplicat per a excloure el president del Grup 
Parlamentari de Vox en Cataluña dels torns d’entrevista relatius 
al debat d’investidura del 26 de maig de 2021
326-00028/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00034/13.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre l’incompliment de la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual 
de Catalunya, pel director de TV3 en no entrevistar el president del 
Grup Parlamentari de Vox en Cataluña durant la sessió d’investidura 
del 26 de maig de 2021
326-00029/13

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

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4274 i 5041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00034/13.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
per a posar fi a les llistes d’espera de la dependència
310-00043/13

ANUNCI: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 5002 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas está impulsando el Govern para acabar con las listas de espera 

de dependencia que sufren miles de catatanes?

Palacio del Parlamento, 11 de junio de 2021
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions 
per a encarar el curs 2021-2022
310-00044/13

ANUNCI: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 5051 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst el Govern encarar el proper curs escolar?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la represa 
i la reconstrucció de l’activitat cultural
310-00046/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 5067 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la represa i la reconstrucció de l’activitat cultural.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les relacions 
amb Aran
310-00047/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 5068 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les relacions del Govern de la Generalitat amb l’Aran.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques 
del Departament per a minimitzar la producció de residus i impulsar 
l’economia circular
310-00048/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 5069 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les polítiques del Departament per minimitzar la producció de residus i 

impulsar l’economia circular.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació 
del curs escolar 2021-2022
310-00049/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5071 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la planificació del proper 

curs escolar?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de la indústria i els conflictes laborals derivats
310-00050/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5072 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la situació de la indústria i 

els diferents conflictes laborals derivats?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
de protecció dels professionals sanitaris
310-00051/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5073 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les mesures de protecció 
dels i les professionals sanitaris?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions 
previstes per a la memòria democràtica
310-00052/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 5076 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les actuacions previstes pel Govern en matèria de memòria demo-

cràtica?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el traspàs 
de competències en matèria d’habitatge al Departament de Drets 
Socials
310-00053/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 5077 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el traspàs de competències en matèria d’habitatge al Departament de 

Drets Socials?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’aprofitament de recursos addicionals en un escenari de pròrroga 
pressupostària
310-00054/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 5078 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’aprofitament de recursos addicionals en un escenari de pròrroga pres-

supostària.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte 
a les conviccions d’alumnes, pares i docents en el sistema educatiu
310-00055/13

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 5083 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el respecte degut per part del Departament d’Educació a les conviccions 

dels alumnes, dels pares i les mares, i dels docents en el sistema educatiu català.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
la permissivitat en les concentracions no autoritzades a l’avinguda 
Meridiana de Barcelona
310-00056/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 5088 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Fascicle segon
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– Sobre la permissivitat del Govern davant les concentracions no autoritzades a 
l’avinguda Meridiana de Barcelona.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
310-00057/13

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

Reg. 5090 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Pregunta sobre el servei d’atenció de trucades d’urgència, el 112.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00025/13

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 4974 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

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

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre les seves actuacions per a continuar en el poder
317-00026/13

ANUNCI: IGNACIO GARRIGA VAZ DE CONCICAO, DEL GP VOX

Reg. 5005 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar por seguir en el poder?

Palacio del Parlamento, 11 de junio de 2021
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente GP VOX

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00027/13

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP ECP

Reg. 5052 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

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

política?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP ECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00028/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 5066 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

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

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00029/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5070 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

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

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00030/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 5075 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del President del Govern en relació als darrers esdeveniments 

de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00031/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 5089 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

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

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00032/13

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

Reg. 5091 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.06.2021

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

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

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

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats 
beneficiàries de les subvencions del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies per als anys 2021 i 2022 per a finançar projectes 
i activitats de les entitats socials
314-01584/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 4116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 entitats beneficiàries de la convocatòria ordinària de subven-

cions 2021-2022 per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per 
al finançament de projectes i activitats de les entitats socials?

Palau del Parlament, 7 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 projectes 
per a les entitats beneficiàries de les subvencions del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies dels anys 2021 i 2022
314-01585/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 4117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 
– Quins són els projectes i activitats concretes que s’han acollit i que portaran a 

terme les entitats beneficiares de les subvencions de 2021-2022 per part del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies per al finançament de projectes i activitats 
de les entitats socials?

Palau del Parlament, 7 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 l’import econòmic 
assignat a les entitats beneficiàries de les subvencions del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies per al 2021 i 2022
314-01586/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 4118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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

Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, d’acord 
amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’import econòmic de les subvencions assignades a cada una de les 

entitats que han entrat a la convocatòria de subvencions 2021-2022 per part del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies per al finançament de projectes i ac-
tivitats de les entitats socials?

Palau del Parlament, 7 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 criteris de selecció 
dels projectes beneficiaris de les subvencions atorgades pel Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies per al 2021 i 2022
314-01587/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 4119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 
– Quins són els criteris de selecció de projectes que es beneficien de les subven-

cions 2021-2022 per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per 
al finançament de projectes i activitats a entitats socials?

Palau del Parlament, 7 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 el seguiment 
dels projectes beneficiaris de les subvencions atorgades 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al 2021 i 2022
314-01588/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 4120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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

Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, d’acord 
amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin seguiment fa la Generalitat als projectes que es beneficien de les subven-

cions 2021-2022 per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per 
al finançament de projectes i activitats a entitats socials?

Palau del Parlament, 7 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 si el Departament 
de Salut s’ha reunit amb la Plataforma Ocata Activa
314-01589/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 4144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 
El passat 1 de juny, la Plataforma Ocata Activa, que agrupa usuaris del Mas-

nou, Alella i Teià, es va reunir amb diferents grups parlamentaris. Es tracta d’una 
plataforma que es va crear arran del tancament d’urgències, que estaven a Masnou. 
Aquestes urgències es van tancar l’abril de 2020 per la pandèmia i després no han 
tornat a reobrir.

El centres d’atenció primària tenen un horari de 8 h a 20 de dilluns a divendres, 
però, a la nit i en cap de setmana les urgències han d’anar al CUAP de Badalo-
na. I, això, genera greus problemes i mancances. La Plataforma ha recollit més de 
9.000 signatures que han registrat al Parlament.

– El Departament de Salut s’ha reunit amb la Plataforma Ocata Activa?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el centre d’atenció primària del Masnou (Maresme) no ha recuperat 
el servei d’urgències de cap de setmana i nit
314-01590/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 4145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 
El passat 1 de juny, la Plataforma Ocata Activa, que agrupa usuaris del Mas-

nou, Alella i Teià, es va reunir amb diferents grups parlamentaris. Es tracta d’una 
plataforma que es va crear arran del tancament d’urgències, que estaven a Masnou. 
Aquestes urgències es van tancar l’abril de 2020 per la pandèmia i després no han 
tornat a reobrir.

El centres d’atenció primària tenen un horari de 8 h a 20 de dilluns a divendres, 
però, a la nit i en cap de setmana les urgències han d’anar al CUAP de Badalo-
na. I, això, genera greus problemes i mancances. La Plataforma ha recollit més de 
9.000 signatures que han registrat al Parlament.
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– Quin és el motiu pel qual el municipi del Masnou no ha recuperat el seu ser-
vei d’urgències al Centre d’Atenció Primària, els cap de setmana i les nits durant la 
setmana?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a reobrir el servei d’urgències de cap de setmana i nit del centre 
d’atenció primària del Masnou (Maresme)
314-01591/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 4146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 
El passat 1 de juny, la Plataforma Ocata Activa, que agrupa usuaris del Mas-

nou, Alella i Teià, es va reunir amb diferents grups parlamentaris. Es tracta d’una 
plataforma que es va crear arran del tancament d’urgències, que estaven a Masnou. 
Aquestes urgències es van tancar l’abril de 2020 per la pandèmia i després no han 
tornat a reobrir.

El centres d’atenció primària tenen un horari de 8 h a 20 de dilluns a divendres, 
però, a la nit i en cap de setmana les urgències han d’anar al CUAP de Badalo-
na. I, això, genera greus problemes i mancances. La Plataforma ha recollit més de 
9.000 signatures que han registrat al Parlament.

– Quan pensa reobrir el Departament de Salut les urgències al Centre d’Atenció 
Primària del Masnou els cap de setmana i les nits durant la setmana?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que els veïns 
del Masnou, Alella i Teià (Maresme) s’hagin de desplaçar a Badalona 
(Barcelonès) quan tenen una urgència mèdica durant la nit o el cap 
de setmana
314-01592/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 4147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 
El passat 1 de juny, la Plataforma Ocata Activa, que agrupa usuaris del Mas-

nou, Alella i Teià, es va reunir amb diferents grups parlamentaris. Es tracta d’una 
plataforma que es va crear arran del tancament d’urgències, que estaven a Masnou. 
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Aquestes urgències es van tancar l’abril de 2020 per la pandèmia i després no han 
tornat a reobrir.

El centres d’atenció primària tenen un horari de 8 h a 20 de dilluns a divendres, 
però, a la nit i en cap de setmana les urgències han d’anar al CUAP de Badalo-
na. I, això, genera greus problemes i mancances. La Plataforma ha recollit més de 
9.000 signatures que han registrat al Parlament.

– El Departament de Salut considera adient que els veïns i veïnes de Masnou, 
Alella i Teia s’hagin de desplaçar a Badalona durant la nit o els cap de setmana si 
tenen una urgència?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció 
primària del Maresme que han reduït l’horari
314-01593/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 4148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 
El passat 1 de juny, la Plataforma Ocata Activa, que agrupa usuaris del Mas-

nou, Alella i Teià, es va reunir amb diferents grups parlamentaris. Es tracta d’una 
plataforma que es va crear arran del tancament d’urgències, que estaven a Masnou. 
Aquestes urgències es van tancar l’abril de 2020 per la pandèmia i després no han 
tornat a reobrir.

El centres d’atenció primària tenen un horari de 8 h a 20 de dilluns a divendres, 
però, a la nit i en cap de setmana les urgències han d’anar al CUAP de Badalo-
na. I, això, genera greus problemes i mancances. La Plataforma ha recollit més de 
9.000 signatures que han registrat al Parlament.

– Quins són els centres d’atenció primària de la comarca del Maresme que han 
vist reduït el seu horari respecte als que tenien abans de la pandèmia?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
recuperar l’atenció presencial i els horaris dels centres d’atenció 
primària del Maresme
314-01594/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 4149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 1 de juny, la Plataforma Ocata Activa, que agrupa usuaris del Mas-

nou, Alella i Teià, es va reunir amb diferents grups parlamentaris. Es tracta d’una 
plataforma que es va crear arran del tancament d’urgències, que estaven a Masnou. 
Aquestes urgències es van tancar l’abril de 2020 per la pandèmia i després no han 
tornat a reobrir.

El centres d’atenció primària tenen un horari de 8 h a 20 de dilluns a divendres, 
però, a la nit i en cap de setmana les urgències han d’anar al CUAP de Badalo-
na. I, això, genera greus problemes i mancances. La Plataforma ha recollit més de 
9.000 signatures que han registrat al Parlament.

– Quina és la previsió de recuperació de la presencialitat i de la reobertura de 
consultoris i de la recuperació d’horaris dels centres d’atenció primària a la comarca 
del Maresme?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
del Consell Interuniversitari de Catalunya per a determinar 
els centres educatius on es faran les proves d’accés a la universitat 
el 2021
314-01595/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 han estat els criteris que ha establert el Consell Interuniversitari de Ca-

talunya per determinar en quins centres educatius es realitzaran les proves d’accés 
a la universitat l’any 2021?

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius que seran les seus de les proves d’accés a la universitat 
el curs 2020-2021
314-01596/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres educatius han estat seu de les proves d’accés a la universitat a 

Catalunya el curs 2020-21? (Es prega desglossar la informació per municipis –i per 
districtes, en el cas de Barcelona ciutat–, especificant si els centres són públics o 
concertats)

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració 
de la distància i el trajecte entre les àrees amb taxes de titulació 
universitària més baixes i els centres educatius on es faran 
les proves d’accés a la universitat el 2021
314-01597/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 l’hora de determinar en quins centres educatius es realitzen les proves d’ac-

cés a la universitat l’any 2021, s’ha tingut en compte la distància en quilòmetres i 
la dificultat del trajecte a efectuar per part dels estudiants de barris o ciutats amb 
taxes de titulació universitària especialment baixes? S’han tingut en compte criteris 
d’equitat educativa? Si és el cas, quins?

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’acord amb les associacions de mares i pares d’alumnes de les escoles 
de Cervera (Segarra) sobre l’alternança entre les dues escoles amb 
dues línies
314-01598/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 4503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 
Al Departament d’Educació
– La Generalitat preveu complir l’acord del 31 d’octubre de 2015 amb les AMPES 

de les tres escoles de Cervera (Jaume Balmes, Mn. Josep Arqués i les Savines) refe-
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rent a l’alternança entre les dues escoles de les dues línies, Jaume Balmes i Mn. Josep 
Arqués?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes fets 
per a posar en marxa la taula per a la industrialització del Penedès
314-01599/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 4506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

La vegueria del Penedès està patint una crisi industrial i d’atur, a conseqüència 
de la política de deslocalització que estan seguint algunes empreses, la falta de po-
lítica industrial per part del Governs de la Generalitat dels últims deu anys, sumat 
a l’impacte de la Covid-19. Una situació que amenaça amb un gran impacte social, 
laboral i econòmic a la vegueria del Penedès.

Davant aquesta situació, des del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, vam portar la problemàtica al debat de política General del Parlament de Ca-
talunya, celebrat el setembre de 2020.

Entre les nostres propostes, presentàrem una proposta de resolució enfocada al 
territori del Penedès, en la qual vam recollir els següents punts, que van ser apro-
vats.

1. Crear amb la màxima brevetat la Mesa per a la Industrialització del Penedès 
amb representació d’agents econòmics i socials (empresarials i sindicals), del món 
local (consell comarcals, ajuntaments i grups polítics comarcals) i de les conselleries  
d’Empresa, Indústria i Energia i de Treball, Afers Socials i Famílies que abordi les 
solucions per a evitar els tancaments anunciats en les darreres setmanes a Saint Go-
bain, Robert Bosch, Alfisa, i Calsonic i per a treballar en un Pla de Mesures per a la 
continuïtat, la millora, modernització i sostenibilitat de la industria al Penedès, amb 
les garanties de manteniment i qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals i a 
partir del qual es creï el programa i el fons de finançament per a la industrialització 
del Penedès que s’ha d’aplicar d’una manera immediata el 2020 i el 2021.

2. Elaborar amb la participació dels agents econòmics, socials i institucionals 
locals del Penedès i d’una manera concertada amb aquests agents, un pla de xoc 
d’ajut i d’impuls socioeconòmic al Penedès, amb un fons de dotació econòmica dins 
dels fons extraordinaris de la Covid-19 de lluita contra la desocupació i de sosteni-
bilitat i millora de l’activitat socioeconòmica del Penedès.

3. Acordar el calendari de reunions urgent entre els departaments d’Empresa i 
Coneixement i de Territori i Sostenibilitat amb l’empresa Applus IDIADA i els mu-
nicipis on s’ubica i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a valorar la possible 
ampliació de les instal·lacions i l’activitat en recerca i desenvolupament del vehicle 
autònom i elèctric.

Davant la necessitat d’urgent que té el territori sobre la posada en marxa d’aquests 
punts que van ser aprovats en el Parlament, interessa saber a aquest grup parlamen-
tari.
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Després de mesos d’inactivitat, negociacions, ara hi ha un nou Govern a la Ge-
neralitat i un nou Departament de Treball i Empresa que ha de posar fil a l’agulla a 
aquest problema industrial al territori del Penedès.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins contactes ha realitzat el Govern, des de l’aprovació de la proposta fins 

avui, per a posar en marxa la Mesa per a la Industrialització del Penedès?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, Jordi Jordan Farnós, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes 
per a posar en marxa la taula per a la industrialització del Penedès
314-01600/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 4507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

La vegueria del Penedès està patint una crisi industrial i d’atur, a conseqüència 
de la política de deslocalització que estan seguint algunes empreses, la falta de po-
lítica industrial per part del Governs de la Generalitat dels últims deu anys, sumat 
a l’impacte de la Covid-19. Una situació que amenaça amb un gran impacte social, 
laboral i econòmic a la vegueria del Penedès.

Davant aquesta situació, des del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, vam portar la problemàtica al debat de política General del Parlament de Ca-
talunya, celebrat el setembre de 2020.

Entre les nostres propostes, presentàrem una proposta de resolució enfocada al 
territori del Penedès, en la qual vam recollir els següents punts, que van ser apro-
vats.

1. Crear amb la màxima brevetat la Mesa per a la Industrialització del Penedès 
amb representació d’agents econòmics i socials (empresarials i sindicals), del món 
local (consell comarcals, ajuntaments i grups polítics comarcals) i de les conselleries  
d’Empresa, Indústria i Energia i de Treball, Afers Socials i Famílies que abordi les 
solucions per a evitar els tancaments anunciats en les darreres setmanes a Saint Go-
bain, Robert Bosch, Alfisa, i Calsonic i per a treballar en un Pla de Mesures per a la 
continuïtat, la millora, modernització i sostenibilitat de la industria al Penedès, amb 
les garanties de manteniment i qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals i a 
partir del qual es creï el programa i el fons de finançament per a la industrialització 
del Penedès que s’ha d’aplicar d’una manera immediata el 2020 i el 2021.

2. Elaborar amb la participació dels agents econòmics, socials i institucionals 
locals del Penedès i d’una manera concertada amb aquests agents, un pla de xoc 
d’ajut i d’impuls socioeconòmic al Penedès, amb un fons de dotació econòmica dins 
dels fons extraordinaris de la Covid-19 de lluita contra la desocupació i de sosteni-
bilitat i millora de l’activitat socioeconòmica del Penedès.

3. Acordar el calendari de reunions urgent entre els departaments d’Empresa i 
Coneixement i de Territori i Sostenibilitat amb l’empresa Applus IDIADA i els mu-
nicipis on s’ubica i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a valorar la possible 
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ampliació de les instal·lacions i l’activitat en recerca i desenvolupament del vehicle 
autònom i elèctric.

Davant la necessitat d’urgent que té el territori sobre la posada en marxa d’aquests 
punts que van ser aprovats en el Parlament, interessa saber a aquest grup parlamen-
tari.

Després de mesos d’inactivitat, negociacions, ara hi ha un nou Govern a la Ge-
neralitat i un nou Departament de Treball i Empresa que ha de posar fil a l’agulla a 
aquest problema industrial al territori del Penedès.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha dut a terme el Govern, fins avui, per a la posada en marxa 

de la Mesa per a la Industrialització del Penedès?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, Jordi Jordan Farnós, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a posar en marxa la taula per a la industrialització del Penedès
314-01601/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 4508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

La vegueria del Penedès està patint una crisi industrial i d’atur, a conseqüència 
de la política de deslocalització que estan seguint algunes empreses, la falta de po-
lítica industrial per part del Governs de la Generalitat dels últims deu anys, sumat 
a l’impacte de la Covid-19. Una situació que amenaça amb un gran impacte social, 
laboral i econòmic a la vegueria del Penedès.

Davant aquesta situació, des del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, vam portar la problemàtica al debat de política General del Parlament de Ca-
talunya, celebrat el setembre de 2020.

Entre les nostres propostes, presentàrem una proposta de resolució enfocada al 
territori del Penedès, en la qual vam recollir els següents punts, que van ser apro-
vats.

1. Crear amb la màxima brevetat la Mesa per a la Industrialització del Penedès 
amb representació d’agents econòmics i socials (empresarials i sindicals), del món 
local (consell comarcals, ajuntaments i grups polítics comarcals) i de les conselleries  
d’Empresa, Indústria i Energia i de Treball, Afers Socials i Famílies que abordi les 
solucions per a evitar els tancaments anunciats en les darreres setmanes a Saint Go-
bain, Robert Bosch, Alfisa, i Calsonic i per a treballar en un Pla de Mesures per a la 
continuïtat, la millora, modernització i sostenibilitat de la industria al Penedès, amb 
les garanties de manteniment i qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals i a 
partir del qual es creï el programa i el fons de finançament per a la industrialització 
del Penedès que s’ha d’aplicar d’una manera immediata el 2020 i el 2021.

2. Elaborar amb la participació dels agents econòmics, socials i institucionals 
locals del Penedès i d’una manera concertada amb aquests agents, un pla de xoc 
d’ajut i d’impuls socioeconòmic al Penedès, amb un fons de dotació econòmica dins 
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dels fons extraordinaris de la Covid-19 de lluita contra la desocupació i de sosteni-
bilitat i millora de l’activitat socioeconòmica del Penedès.

3. Acordar el calendari de reunions urgent entre els departaments d’Empresa i 
Coneixement i de Territori i Sostenibilitat amb l’empresa Applus IDIADA i els mu-
nicipis on s’ubica i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a valorar la possible 
ampliació de les instal·lacions i l’activitat en recerca i desenvolupament del vehicle 
autònom i elèctric.

Davant la necessitat d’urgent que té el territori sobre la posada en marxa d’aquests 
punts que van ser aprovats en el Parlament, interessa saber a aquest grup parlamen-
tari.

Després de mesos d’inactivitat, negociacions, ara hi ha un nou Govern a la Ge-
neralitat i un nou Departament de Treball i Empresa que ha de posar fil a l’agulla a 
aquest problema industrial al territori del Penedès.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst pel Govern per a la posada en marxa de la Mesa 

per a la Industrialització, sent conscient que la proposta aprovada en seu parlamen-
tària ressalta el caràcter d’urgència?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, Jordi Jordan Farnós, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes fets 
per a posar en marxa l’elaboració del pla de xoc d’ajuts i impuls 
socioeconòmic del Penedès
314-01602/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 4509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

La vegueria del Penedès està patint una crisi industrial i d’atur, a conseqüència 
de la política de deslocalització que estan seguint algunes empreses, la falta de po-
lítica industrial per part del Governs de la Generalitat dels últims deu anys, sumat 
a l’impacte de la Covid-19. Una situació que amenaça amb un gran impacte social, 
laboral i econòmic a la vegueria del Penedès.

Davant aquesta situació, des del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, vam portar la problemàtica al debat de política General del Parlament de Ca-
talunya, celebrat el setembre de 2020.

Entre les nostres propostes, presentàrem una proposta de resolució enfocada al 
territori del Penedès, en la qual vam recollir els següents punts, que van ser apro-
vats.

1. Crear amb la màxima brevetat la Mesa per a la Industrialització del Penedès 
amb representació d’agents econòmics i socials (empresarials i sindicals), del món 
local (consell comarcals, ajuntaments i grups polítics comarcals) i de les conselleries  
d’Empresa, Indústria i Energia i de Treball, Afers Socials i Famílies que abordi les 
solucions per a evitar els tancaments anunciats en les darreres setmanes a Saint Go-
bain, Robert Bosch, Alfisa, i Calsonic i per a treballar en un Pla de Mesures per a la 
continuïtat, la millora, modernització i sostenibilitat de la industria al Penedès, amb 
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les garanties de manteniment i qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals i a 
partir del qual es creï el programa i el fons de finançament per a la industria lització 
del Penedès que s’ha d’aplicar d’una manera immediata el 2020 i el 2021.

2. Elaborar amb la participació dels agents econòmics, socials i institucionals 
locals del Penedès i d’una manera concertada amb aquests agents, un pla de xoc 
d’ajut i d’impuls socioeconòmic al Penedès, amb un fons de dotació econòmica dins 
dels fons extraordinaris de la Covid-19 de lluita contra la desocupació i de sosteni-
bilitat i millora de l’activitat socioeconòmica del Penedès.

3. Acordar el calendari de reunions urgent entre els departaments d’Empresa i 
Coneixement i de Territori i Sostenibilitat amb l’empresa Applus IDIADA i els mu-
nicipis on s’ubica i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a valorar la possible 
ampliació de les instal·lacions i l’activitat en recerca i desenvolupament del vehicle 
autònom i elèctric.

Davant la necessitat d’urgent que té el territori sobre la posada en marxa d’aquests 
punts que van ser aprovats en el Parlament, interessa saber a aquest grup parlamen-
tari.

Després de mesos d’inactivitat, negociacions, ara hi ha un nou Govern a la Ge-
neralitat i un nou Departament de Treball i Empresa que ha de posar fil a l’agulla a 
aquest problema industrial al territori del Penedès.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins contactes ha realitzat el Govern, des de l’aprovació de la proposta fins 

avui, per a posar en marxa l’elaboració del pla de xoc d’ajudes i impuls socioeconò-
mic del Penedès?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, Jordi Jordan Farnós, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes 
per a posar en marxa el pla de xoc d’ajuts i impuls socioeconòmic 
del Penedès
314-01603/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 4510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

La vegueria del Penedès està patint una crisi industrial i d’atur, a conseqüència 
de la política de deslocalització que estan seguint algunes empreses, la falta de po-
lítica industrial per part del Governs de la Generalitat dels últims deu anys, sumat 
a l’impacte de la Covid-19. Una situació que amenaça amb un gran impacte social, 
laboral i econòmic a la vegueria del Penedès.

Davant aquesta situació, des del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, vam portar la problemàtica al debat de política General del Parlament de Ca-
talunya, celebrat el setembre de 2020.

Entre les nostres propostes, presentàrem una proposta de resolució enfocada al 
territori del Penedès, en la qual vam recollir els següents punts, que van ser apro-
vats.
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1. Crear amb la màxima brevetat la Mesa per a la Industrialització del Penedès 
amb representació d’agents econòmics i socials (empresarials i sindicals), del món 
local (consell comarcals, ajuntaments i grups polítics comarcals) i de les conselleries  
d’Empresa, Indústria i Energia i de Treball, Afers Socials i Famílies que abordi les 
solucions per a evitar els tancaments anunciats en les darreres setmanes a Saint Go-
bain, Robert Bosch, Alfisa, i Calsonic i per a treballar en un Pla de Mesures per a la 
continuïtat, la millora, modernització i sostenibilitat de la industria al Penedès, amb 
les garanties de manteniment i qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals i a 
partir del qual es creï el programa i el fons de finançament per a la industrialització 
del Penedès que s’ha d’aplicar d’una manera immediata el 2020 i el 2021.

2. Elaborar amb la participació dels agents econòmics, socials i institucionals 
locals del Penedès i d’una manera concertada amb aquests agents, un pla de xoc 
d’ajut i d’impuls socioeconòmic al Penedès, amb un fons de dotació econòmica dins 
dels fons extraordinaris de la Covid-19 de lluita contra la desocupació i de sosteni-
bilitat i millora de l’activitat socioeconòmica del Penedès.

3. Acordar el calendari de reunions urgent entre els departaments d’Empresa i 
Coneixement i de Territori i Sostenibilitat amb l’empresa Applus IDIADA i els mu-
nicipis on s’ubica i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a valorar la possible 
ampliació de les instal·lacions i l’activitat en recerca i desenvolupament del vehicle 
autònom i elèctric.

Davant la necessitat d’urgent que té el territori sobre la posada en marxa d’aquests 
punts que van ser aprovats en el Parlament, interessa saber a aquest grup parlamen-
tari.

Després de mesos d’inactivitat, negociacions, ara hi ha un nou Govern a la Ge-
neralitat i un nou Departament de Treball i Empresa que ha de posar fil a l’agulla a 
aquest problema industrial al territori del Penedès.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha dut a terme el Govern, fins avui, per a les posades en marxa 

del pla de xoc d’ajudes i impuls socioeconòmic al Penedès?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, Jordi Jordan Farnós, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a posar en marxa el pla de xoc d’ajuts i impuls socioeconòmic 
del Penedès
314-01604/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 4511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

La vegueria del Penedès està patint una crisi industrial i d’atur, a conseqüència 
de la política de deslocalització que estan seguint algunes empreses, la falta de po-
lítica industrial per part del Governs de la Generalitat dels últims deu anys, sumat 
a l’impacte de la Covid-19. Una situació que amenaça amb un gran impacte social, 
laboral i econòmic a la vegueria del Penedès.
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Davant aquesta situació, des del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, vam portar la problemàtica al debat de política General del Parlament de Ca-
talunya, celebrat el setembre de 2020.

Entre les nostres propostes, presentàrem una proposta de resolució enfocada al 
territori del Penedès, en la qual vam recollir els següents punts, que van ser apro-
vats.

1. Crear amb la màxima brevetat la Mesa per a la Industrialització del Penedès 
amb representació d’agents econòmics i socials (empresarials i sindicals), del món 
local (consell comarcals, ajuntaments i grups polítics comarcals) i de les conselleries  
d’Empresa, Indústria i Energia i de Treball, Afers Socials i Famílies que abordi les 
solucions per a evitar els tancaments anunciats en les darreres setmanes a Saint Go-
bain, Robert Bosch, Alfisa, i Calsonic i per a treballar en un Pla de Mesures per a la 
continuïtat, la millora, modernització i sostenibilitat de la industria al Penedès, amb 
les garanties de manteniment i qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals i a 
partir del qual es creï el programa i el fons de finançament per a la industrialització 
del Penedès que s’ha d’aplicar d’una manera immediata el 2020 i el 2021.

2. Elaborar amb la participació dels agents econòmics, socials i institucionals 
locals del Penedès i d’una manera concertada amb aquests agents, un pla de xoc 
d’ajut i d’impuls socioeconòmic al Penedès, amb un fons de dotació econòmica dins 
dels fons extraordinaris de la Covid-19 de lluita contra la desocupació i de sosteni-
bilitat i millora de l’activitat socioeconòmica del Penedès.

3. Acordar el calendari de reunions urgent entre els departaments d’Empresa i 
Coneixement i de Territori i Sostenibilitat amb l’empresa Applus IDIADA i els mu-
nicipis on s’ubica i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a valorar la possible 
ampliació de les instal·lacions i l’activitat en recerca i desenvolupament del vehicle 
autònom i elèctric.

Davant la necessitat d’urgent que té el territori sobre la posada en marxa d’aquests 
punts que van ser aprovats en el Parlament, interessa saber a aquest grup parlamen-
tari.

Després de mesos d’inactivitat, negociacions, ara hi ha un nou Govern a la Ge-
neralitat i un nou Departament de Treball i Empresa que ha de posar fil a l’agulla a 
aquest problema industrial al territori del Penedès.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst pel Govern per a la posada en marxa del pla de 

xocs d’ajudes i impuls socioeconòmic del Penedès?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, Jordi Jordan Farnós, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
de reunions entre el Departament d’Empresa i Treball i el Departament 
de Polítiques Digitals i Territori amb l’empresa Idiada i els municipis 
del Baix Penedès amb relació als vehicles autònoms i elèctrics
314-01605/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 4512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
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166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

La vegueria del Penedès està patint una crisi industrial i d’atur, a conseqüència 
de la política de deslocalització que estan seguint algunes empreses, la falta de po-
lítica industrial per part del Governs de la Generalitat dels últims deu anys, sumat 
a l’impacte de la Covid-19. Una situació que amenaça amb un gran impacte social, 
laboral i econòmic a la vegueria del Penedès.

Davant aquesta situació, des del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, vam portar la problemàtica al debat de política General del Parlament de Ca-
talunya, celebrat el setembre de 2020.

Entre les nostres propostes, presentàrem una proposta de resolució enfocada al 
territori del Penedès, en la qual vam recollir els següents punts, que van ser apro-
vats.

1. Crear amb la màxima brevetat la Mesa per a la Industrialització del Penedès 
amb representació d’agents econòmics i socials (empresarials i sindicals), del món 
local (consell comarcals, ajuntaments i grups polítics comarcals) i de les conselleries  
d’Empresa, Indústria i Energia i de Treball, Afers Socials i Famílies que abordi les 
solucions per a evitar els tancaments anunciats en les darreres setmanes a Saint Go-
bain, Robert Bosch, Alfisa, i Calsonic i per a treballar en un Pla de Mesures per a la 
continuïtat, la millora, modernització i sostenibilitat de la industria al Penedès, amb 
les garanties de manteniment i qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals i a 
partir del qual es creï el programa i el fons de finançament per a la industrialització 
del Penedès que s’ha d’aplicar d’una manera immediata el 2020 i el 2021.

2. Elaborar amb la participació dels agents econòmics, socials i institucionals 
locals del Penedès i d’una manera concertada amb aquests agents, un pla de xoc 
d’ajut i d’impuls socioeconòmic al Penedès, amb un fons de dotació econòmica dins 
dels fons extraordinaris de la Covid-19 de lluita contra la desocupació i de sosteni-
bilitat i millora de l’activitat socioeconòmica del Penedès.

3. Acordar el calendari de reunions urgent entre els departaments d’Empresa i 
Coneixement i de Territori i Sostenibilitat amb l’empresa Applus IDIADA i els mu-
nicipis on s’ubica i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a valorar la possible 
ampliació de les instal·lacions i l’activitat en recerca i desenvolupament del vehicle 
autònom i elèctric.

Davant la necessitat d’urgent que té el territori sobre la posada en marxa d’aquests 
punts que van ser aprovats en el Parlament, interessa saber a aquest grup parlamen-
tari.

Després de mesos d’inactivitat, negociacions, ara hi ha un nou Govern a la Ge-
neralitat i un nou Departament de Treball i Empresa que ha de posar fil a l’agulla a 
aquest problema industrial al territori del Penedès.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari de reunions urgents entre el Departament d’Empresa i Co-

neixement i de Territori i Sostenibilitat amb l’empresa IDIADA i els municipis on 
se situa el consell comarcal de Baix Penedès per a valorar la possible ampliació de 
la instal·lació de l’activitat i la recerca i el desenvolupament de vehicles autònoms i 
elèctrics?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, Jordi Jordan Farnós, diputats GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat 
de les reunions entre el Departament d’Empresa i Treball 
i el Departament de Polítiques Digitals i Territori amb l’empresa 
Idiada i els municipis del Baix Penedès amb relació als vehicles 
autònoms i elèctrics
314-01606/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 4513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

La vegueria del Penedès està patint una crisi industrial i d’atur, a conseqüència 
de la política de deslocalització que estan seguint algunes empreses, la falta de po-
lítica industrial per part del Governs de la Generalitat dels últims deu anys, sumat 
a l’impacte de la Covid-19. Una situació que amenaça amb un gran impacte social, 
laboral i econòmic a la vegueria del Penedès.

Davant aquesta situació, des del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, vam portar la problemàtica al debat de política General del Parlament de Ca-
talunya, celebrat el setembre de 2020.

Entre les nostres propostes, presentàrem una proposta de resolució enfocada al 
territori del Penedès, en la qual vam recollir els següents punts, que van ser apro-
vats.

1. Crear amb la màxima brevetat la Mesa per a la Industrialització del Penedès 
amb representació d’agents econòmics i socials (empresarials i sindicals), del món 
local (consell comarcals, ajuntaments i grups polítics comarcals) i de les conselleries  
d’Empresa, Indústria i Energia i de Treball, Afers Socials i Famílies que abordi les 
solucions per a evitar els tancaments anunciats en les darreres setmanes a Saint Go-
bain, Robert Bosch, Alfisa, i Calsonic i per a treballar en un Pla de Mesures per a la 
continuïtat, la millora, modernització i sostenibilitat de la industria al Penedès, amb 
les garanties de manteniment i qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals i a 
partir del qual es creï el programa i el fons de finançament per a la industrialització 
del Penedès que s’ha d’aplicar d’una manera immediata el 2020 i el 2021.

2. Elaborar amb la participació dels agents econòmics, socials i institucionals 
locals del Penedès i d’una manera concertada amb aquests agents, un pla de xoc 
d’ajut i d’impuls socioeconòmic al Penedès, amb un fons de dotació econòmica dins 
dels fons extraordinaris de la Covid-19 de lluita contra la desocupació i de sosteni-
bilitat i millora de l’activitat socioeconòmica del Penedès.

3. Acordar el calendari de reunions urgent entre els departaments d’Empresa i 
Coneixement i de Territori i Sostenibilitat amb l’empresa Applus IDIADA i els mu-
nicipis on s’ubica i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a valorar la possible 
ampliació de les instal·lacions i l’activitat en recerca i desenvolupament del vehicle 
autònom i elèctric.

Davant la necessitat d’urgent que té el territori sobre la posada en marxa d’aquests 
punts que van ser aprovats en el Parlament, interessa saber a aquest grup parlamen-
tari.

Després de mesos d’inactivitat, negociacions, ara hi ha un nou Govern a la Ge-
neralitat i un nou Departament de Treball i Empresa que ha de posar fil a l’agulla a 
aquest problema industrial al territori del Penedès.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quin ha estat el resultat de les reunions entre el Departament d’Indústria i 
Energia i de Territori i Sostenibilitat amb l’empresa IDIADA i els municipis on se 
situa el consell comarcal de Baix Penedès per a valorar la possible ampliació de la 
instal·lació de l’activitat i la  recerca  i el desenvolupament de vehicles autònoms i 
elèctrics?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, Jordi Jordan Farnós, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’extinció de la concessió 
a Edificios Ben, SA, de la gestió d’una central hidroelèctrica associada 
a una fàbrica tèxtil
314-01607/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 4756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 
– Atès que la concessió de central hidroelèctrica associada a una fàbrica tèxtil 

gestionada actualment per Edificios Ben, SA de Sant Quirze de Besora finalitza el 
30/07/2024 (tot i que la reversió es pot demanar 3 anys abans: 30/07/2021). Atès que 
es tracta d’una conca interna i per tant competència exclusiva de l’ACA, preveu la 
Generalitat dur a terme l’extinció d’aquesta concessió? I si es així, té prevista la seva 
municipalització/nacionalització?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució 
de la directora general d’Acció Cívica i Comunitària
314-01608/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 4900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 
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– ¿Cuál es la retribución que va a recibir la Sra. Cesca Domènech Rueda como 
directora general de Acción Cívica y Comunitaria de la Generalidad de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 10 de junio 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 criteris per 
al nomenament de la directora general d’Acció Cívica i Comunitària
314-01609/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 4901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 
– ¿Cuáles han sido los criterios que ha tenido en cuenta el Departamento de De-

rechos Sociales de la Generalidad de Cataluña para nombrar a la Sra. Cesca Domè-
nech Rueda como directora general de Acción Cívica y Comunitaria?

Palacio del Parlamento, 10 de junio 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 aspirants 
avaluats per a cobrir el lloc de director general d’Acció Cívica 
i Comunitària
314-01610/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 4902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 



BOPC 64
22 de juny de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 64

– ¿Cuántos aspirantes se han evaluado para el puesto de director general de Ac-
ción Cívica y Comunitaria dependiente del Departamento de Derechos Sociales en 
el año 2021 y cuál era la formación y experiencia laboral de cada uno de ellos?

Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2021 
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació 
al portal d’oferta pública del lloc de director general d’Acció Cívica 
i Comunitària
314-01611/13

FORMULACIÓ: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 4903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 
– ¿Ha sido publicada en el portal de oferta pública de la Generalidad de Cataluña 

el puesto de director general de Acción Cívica y Comunitaria dependiente del De-
partamento de Derechos Sociales en el año 2021?

Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2021 
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
específiques per a combatre la Covid-19 a la Direcció General 
d’Igualtat en la dotzena legislatura
314-01612/13

FORMULACIÓ: BASHA CHANGUE CANALEJO, DEL GP CUP-NCG

Reg. 4916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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: 
– Quines han estat les mesures específiques COVID per àmbits de la Direcció 

general d’Igualtat durant l’anterior legislatura?
El confinament ha disparat les incidències de LGTBI-fòbia a Catalunya, que han 

crescut un 20% respecte al 2019, i es preveu que aquestes xifres augmentin durant 
2021 per l’auge de l’extrema dreta.
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– Des del GP CUP-NCG sol·licitem el detall de les actuacions extraordinàries i 
mesures COVID desplegades durant el 2020 i 2021 per part de la Direcció general 
d’Igualtat en l’àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de persones lesbia-
nes, gais, transgènere i bisexuals.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Basha Changue Canalejo, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de criteri 
per a la qualificació dels centres educatius d’alta, mitjana o baixa 
complexitat
314-01613/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 5025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

Durant el mes de juny de 2021 hem conegut un estudi de camp de CCOO que el 
Departament d’Educació ha canviat els criteris per qualificar els centres educatius 
d’alta, mitjana o baixa complexitat.

En un moment de crisi sanitària que ha provocat una crisi econòmica molt im-
portant en la que les famílies més vulnerables estan passant-ho malament, cal que 
els centres educatius de Catalunya siguin un puntal perquè els nostres infants desen-
volupin les seves competències amb normalitat.

En aquest sentit hem conegut que el Departament d’Educació deixarà sense efec-
te la qualificació d’alta complexitat 66 centres educatius a tota Catalunya. Això sig-
nificarà menys recursos econòmics i de personal per centres que realment ho neces-
siten. Els centres afectats pel canvi de tipologia veuen les conseqüències directes de 
la pèrdua de la tipologia: menys dotació de plantilla, augment de ràtios, disminució 
de l’assignació econòmica; i participació incerta en el Pla de millora d’oportunitats 
educatives que es va establir amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que 
la pandèmia va ocasionar i que anava destinat als centres amb més complexitat, 
derivada de les condicions socioeconòmiques del seu alumnat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris per canviar de qualificació dels centres educatius d’alta, 

mitjana o baixa complexitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres 
educatius que deixen d’ésser d’alta complexitat
314-01614/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 5026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

Durant el mes de juny de 2021 hem conegut un estudi de camp de CCOO que el 
Departament d’Educació ha canviat els criteris per qualificar els centres educatius 
d’alta, mitjana o baixa complexitat.

En un moment de crisi sanitària que ha provocat una crisi econòmica molt im-
portant en la que les famílies més vulnerables estan passant-ho malament, cal que 
els centres educatius de Catalunya siguin un puntal perquè els nostres infants desen-
volupin les seves competències amb normalitat.

En aquest sentit hem conegut que el Departament d’Educació deixarà sense efec-
te la qualificació d’alta complexitat 66 centres educatius a tota Catalunya. Això sig-
nificarà menys recursos econòmics i de personal per centres que realment ho neces-
siten. Els centres afectats pel canvi de tipologia veuen les conseqüències directes de 
la pèrdua de la tipologia: menys dotació de plantilla, augment de ràtios, disminució 
de l’assignació econòmica; i participació incerta en el Pla de millora d’oportunitats 
educatives que es va establir amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que 
la pandèmia va ocasionar i que anava destinat als centres amb més complexitat, 
derivada de les condicions socioeconòmiques del seu alumnat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres educatius deixen de ser d’alta complexitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres 
educatius que passen a ésser d’alta complexitat
314-01615/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 5027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

Durant el mes de juny de 2021 hem conegut un estudi de camp de CCOO que el 
Departament d’Educació ha canviat els criteris per qualificar els centres educatius 
d’alta, mitjana o baixa complexitat.

En un moment de crisi sanitària que ha provocat una crisi econòmica molt im-
portant en la que les famílies més vulnerables estan passant-ho malament, cal que 
els centres educatius de Catalunya siguin un puntal perquè els nostres infants desen-
volupin les seves competències amb normalitat.

En aquest sentit hem conegut que el Departament d’Educació deixarà sense efec-
te la qualificació d’alta complexitat 66 centres educatius a tota Catalunya. Això sig-
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nificarà menys recursos econòmics i de personal per centres que realment ho neces-
siten. Els centres afectats pel canvi de tipologia veuen les conseqüències directes de 
la pèrdua de la tipologia: menys dotació de plantilla, augment de ràtios, disminució 
de l’assignació econòmica; i participació incerta en el Pla de millora d’oportunitats 
educatives que es va establir amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que 
la pandèmia va ocasionar i que anava destinat als centres amb més complexitat, 
derivada de les condicions socioeconòmiques del seu alumnat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres educatius passen a ser d’alta complexitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit 
amb els centres educatius que deixen d’ésser d’alta complexitat
314-01616/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 5028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

Durant el mes de juny de 2021 hem conegut un estudi de camp de CCOO que el 
Departament d’Educació ha canviat els criteris per qualificar els centres educatius 
d’alta, mitjana o baixa complexitat.

En un moment de crisi sanitària que ha provocat una crisi econòmica molt im-
portant en la que les famílies més vulnerables estan passant-ho malament, cal que 
els centres educatius de Catalunya siguin un puntal perquè els nostres infants desen-
volupin les seves competències amb normalitat.

En aquest sentit hem conegut que el Departament d’Educació deixarà sense efec-
te la qualificació d’alta complexitat 66 centres educatius a tota Catalunya. Això sig-
nificarà menys recursos econòmics i de personal per centres que realment ho neces-
siten. Els centres afectats pel canvi de tipologia veuen les conseqüències directes de 
la pèrdua de la tipologia: menys dotació de plantilla, augment de ràtios, disminució 
de l’assignació econòmica; i participació incerta en el Pla de millora d’oportunitats 
educatives que es va establir amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que 
la pandèmia va ocasionar i que anava destinat als centres amb més complexitat, 
derivada de les condicions socioeconòmiques del seu alumnat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern s’ha reunit amb els centres educatius que deixen de ser d’alta com-

plexitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb 
la comunitat educativa, sindicats i associacions per a comunicar-los 
el canvi de criteri per a la qualificació dels centres educatius d’alta 
complexitat
314-01617/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 5029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

Durant el mes de juny de 2021 hem conegut un estudi de camp de CCOO que el 
Departament d’Educació ha canviat els criteris per qualificar els centres educatius 
d’alta, mitjana o baixa complexitat.

En un moment de crisi sanitària que ha provocat una crisi econòmica molt im-
portant en la que les famílies més vulnerables estan passant-ho malament, cal que 
els centres educatius de Catalunya siguin un puntal perquè els nostres infants desen-
volupin les seves competències amb normalitat.

En aquest sentit hem conegut que el Departament d’Educació deixarà sense efec-
te la qualificació d’alta complexitat 66 centres educatius a tota Catalunya. Això sig-
nificarà menys recursos econòmics i de personal per centres que realment ho neces-
siten. Els centres afectats pel canvi de tipologia veuen les conseqüències directes de 
la pèrdua de la tipologia: menys dotació de plantilla, augment de ràtios, disminució 
de l’assignació econòmica; i participació incerta en el Pla de millora d’oportunitats 
educatives que es va establir amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que 
la pandèmia va ocasionar i que anava destinat als centres amb més complexitat, 
derivada de les condicions socioeconòmiques del seu alumnat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern s’ha reunit amb la comunitat educativa, sindicats i associacions per 

comunicar els canvis de criteri per qualificar un centre d’alta complexitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària dedicada a centres educatius d’alta complexitat
314-01618/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 5030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

Durant el mes de juny de 2021 hem conegut un estudi de camp de CCOO que el 
Departament d’Educació ha canviat els criteris per qualificar els centres educatius 
d’alta, mitjana o baixa complexitat.

En un moment de crisi sanitària que ha provocat una crisi econòmica molt im-
portant en la que les famílies més vulnerables estan passant-ho malament, cal que 
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els centres educatius de Catalunya siguin un puntal perquè els nostres infants desen-
volupin les seves competències amb normalitat.

En aquest sentit hem conegut que el Departament d’Educació deixarà sense efec-
te la qualificació d’alta complexitat 66 centres educatius a tota Catalunya. Això sig-
nificarà menys recursos econòmics i de personal per centres que realment ho neces-
siten. Els centres afectats pel canvi de tipologia veuen les conseqüències directes de 
la pèrdua de la tipologia: menys dotació de plantilla, augment de ràtios, disminució 
de l’assignació econòmica; i participació incerta en el Pla de millora d’oportunitats 
educatives que es va establir amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que 
la pandèmia va ocasionar i que anava destinat als centres amb més complexitat, 
derivada de les condicions socioeconòmiques del seu alumnat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la partida pressupostària dedicada a centres educatius d’alta comple-

xitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària dedicada a centres educatius de mitjana complexitat
314-01619/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 5031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

Durant el mes de juny de 2021 hem conegut un estudi de camp de CCOO que el 
Departament d’Educació ha canviat els criteris per qualificar els centres educatius 
d’alta, mitjana o baixa complexitat.

En un moment de crisi sanitària que ha provocat una crisi econòmica molt im-
portant en la que les famílies més vulnerables estan passant-ho malament, cal que 
els centres educatius de Catalunya siguin un puntal perquè els nostres infants desen-
volupin les seves competències amb normalitat.

En aquest sentit hem conegut que el Departament d’Educació deixarà sense efec-
te la qualificació d’alta complexitat 66 centres educatius a tota Catalunya. Això sig-
nificarà menys recursos econòmics i de personal per centres que realment ho neces-
siten. Els centres afectats pel canvi de tipologia veuen les conseqüències directes de 
la pèrdua de la tipologia: menys dotació de plantilla, augment de ràtios, disminució 
de l’assignació econòmica; i participació incerta en el Pla de millora d’oportunitats 
educatives que es va establir amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que 
la pandèmia va ocasionar i que anava destinat als centres amb més complexitat, 
derivada de les condicions socioeconòmiques del seu alumnat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la partida pressupostària dedicada a centres educatius de mitjana 

complexitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària dedicada a centres educatius de baixa complexitat
314-01620/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 5032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

Durant el mes de juny de 2021 hem conegut un estudi de camp de CCOO que el 
Departament d’Educació ha canviat els criteris per qualificar els centres educatius 
d’alta, mitjana o baixa complexitat.

En un moment de crisi sanitària que ha provocat una crisi econòmica molt im-
portant en la que les famílies més vulnerables estan passant-ho malament, cal que 
els centres educatius de Catalunya siguin un puntal perquè els nostres infants desen-
volupin les seves competències amb normalitat.

En aquest sentit hem conegut que el Departament d’Educació deixarà sense efec-
te la qualificació d’alta complexitat 66 centres educatius a tota Catalunya. Això sig-
nificarà menys recursos econòmics i de personal per centres que realment ho neces-
siten. Els centres afectats pel canvi de tipologia veuen les conseqüències directes de 
la pèrdua de la tipologia: menys dotació de plantilla, augment de ràtios, disminució 
de l’assignació econòmica; i participació incerta en el Pla de millora d’oportunitats 
educatives que es va establir amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que 
la pandèmia va ocasionar i que anava destinat als centres amb més complexitat, 
derivada de les condicions socioeconòmiques del seu alumnat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la partida pressupostària dedicada a centres educatius de baixa com-

plexitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució 
pressupostària del curs 2016-2017 ençà pel que fa a la partida 
dedicada a centres educatius d’alta complexitat
314-01621/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 5033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

Durant el mes de juny de 2021 hem conegut un estudi de camp de CCOO que el 
Departament d’Educació ha canviat els criteris per qualificar els centres educatius 
d’alta, mitjana o baixa complexitat.

En un moment de crisi sanitària que ha provocat una crisi econòmica molt im-
portant en la que les famílies més vulnerables estan passant-ho malament, cal que 
els centres educatius de Catalunya siguin un puntal perquè els nostres infants desen-
volupin les seves competències amb normalitat.
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En aquest sentit hem conegut que el Departament d’Educació deixarà sense efec-
te la qualificació d’alta complexitat 66 centres educatius a tota Catalunya. Això sig-
nificarà menys recursos econòmics i de personal per centres que realment ho neces-
siten. Els centres afectats pel canvi de tipologia veuen les conseqüències directes de 
la pèrdua de la tipologia: menys dotació de plantilla, augment de ràtios, disminució 
de l’assignació econòmica; i participació incerta en el Pla de millora d’oportunitats 
educatives que es va establir amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que 
la pandèmia va ocasionar i que anava destinat als centres amb més complexitat, 
derivada de les condicions socioeconòmiques del seu alumnat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’evolució pressupostària des del curs 2016-2017 al curs 2021-2022?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ubicació dels centres 
educatius d’alta, mitjana i baixa complexitat
314-01622/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 5034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

Durant el mes de juny de 2021 hem conegut un estudi de camp de CCOO que el 
Departament d’Educació ha canviat els criteris per qualificar els centres educatius 
d’alta, mitjana o baixa complexitat.

En un moment de crisi sanitària que ha provocat una crisi econòmica molt im-
portant en la que les famílies més vulnerables estan passant-ho malament, cal que 
els centres educatius de Catalunya siguin un puntal perquè els nostres infants desen-
volupin les seves competències amb normalitat.

En aquest sentit hem conegut que el Departament d’Educació deixarà sense efec-
te la qualificació d’alta complexitat 66 centres educatius a tota Catalunya. Això sig-
nificarà menys recursos econòmics i de personal per centres que realment ho neces-
siten. Els centres afectats pel canvi de tipologia veuen les conseqüències directes de 
la pèrdua de la tipologia: menys dotació de plantilla, augment de ràtios, disminució 
de l’assignació econòmica; i participació incerta en el Pla de millora d’oportunitats 
educatives que es va establir amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que 
la pandèmia va ocasionar i que anava destinat als centres amb més complexitat, 
derivada de les condicions socioeconòmiques del seu alumnat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ubicació dels centres educatius d’alta, mitjana i baixa complexitat 

a Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació 
de la plantilla dels centres que deixen d’ésser d’alta complexitat
314-01623/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 5035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

Durant el mes de juny de 2021 hem conegut un estudi de camp de CCOO que el 
Departament d’Educació ha canviat els criteris per qualificar els centres educatius 
d’alta, mitjana o baixa complexitat.

En un moment de crisi sanitària que ha provocat una crisi econòmica molt im-
portant en la que les famílies més vulnerables estan passant-ho malament, cal que 
els centres educatius de Catalunya siguin un puntal perquè els nostres infants desen-
volupin les seves competències amb normalitat.

En aquest sentit hem conegut que el Departament d’Educació deixarà sense efec-
te la qualificació d’alta complexitat 66 centres educatius a tota Catalunya. Això sig-
nificarà menys recursos econòmics i de personal per centres que realment ho neces-
siten. Els centres afectats pel canvi de tipologia veuen les conseqüències directes de 
la pèrdua de la tipologia: menys dotació de plantilla, augment de ràtios, disminució 
de l’assignació econòmica; i participació incerta en el Pla de millora d’oportunitats 
educatives que es va establir amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que 
la pandèmia va ocasionar i que anava destinat als centres amb més complexitat, 
derivada de les condicions socioeconòmiques del seu alumnat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’afectació a nivell de plantilla en els centres que deixen de ser d’alta 

complexitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució 
de recursos als centres d’alta complexitat en l’escenari de crisi 
econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
314-01624/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 5036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

Durant el mes de juny de 2021 hem conegut un estudi de camp de CCOO que el 
Departament d’Educació ha canviat els criteris per qualificar els centres educatius 
d’alta, mitjana o baixa complexitat.

En un moment de crisi sanitària que ha provocat una crisi econòmica molt im-
portant en la que les famílies més vulnerables estan passant-ho malament, cal que 
els centres educatius de Catalunya siguin un puntal perquè els nostres infants desen-
volupin les seves competències amb normalitat.
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En aquest sentit hem conegut que el Departament d’Educació deixarà sense efec-
te la qualificació d’alta complexitat 66 centres educatius a tota Catalunya. Això sig-
nificarà menys recursos econòmics i de personal per centres que realment ho neces-
siten. Els centres afectats pel canvi de tipologia veuen les conseqüències directes de 
la pèrdua de la tipologia: menys dotació de plantilla, augment de ràtios, disminució 
de l’assignació econòmica; i participació incerta en el Pla de millora d’oportunitats 
educatives que es va establir amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que 
la pandèmia va ocasionar i que anava destinat als centres amb més complexitat, 
derivada de les condicions socioeconòmiques del seu alumnat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que en l’escenari post pandèmia de crisi econòmica és el 

moment de disminuir els recursos a centres d’alta complexitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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	326-00027/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el criteri aplicat per a excloure el president del Grup Parlamentari de Vox en Cataluña dels torns d’entrevista relatius al debat d’investidura del 26 de maig de 2021
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	Formulació: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres diputats del GP VOX
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	314-01598/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG
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	314-01613/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius que deixen d’ésser d’alta complexitat
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