
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de les arnes que els agri-
cultors tenen instal·lades i que reben una subvenció
314-00265/13
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del període permès de 
transhumància entre comunitats autònomes del sector apícola català
314-00266/13
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització del  reglament del 
sector apícola català
314-00267/13
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració pel Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació d’algun informe relatiu a les malalties de la 
fusta en vinyes joves
314-00268/13
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis o les  relacions de 
col·laboració que tenen el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació o l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries amb empreses de vivers 
de plantes de vinya
314-00269/13
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conservació de  la  muralla del 
conjunt de Sant Martí d’Empúries (Alt Empordà)
314-00319/13
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conservació de  les dunes de 
Sant Martí d’Empúries (Alt Empordà)
314-00320/13
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la canalització de la desembocadura 
del riuet a la zona de les platges de Sant Martí d’Empúries (Alt Empordà)
314-00321/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de les fitxes relacio-
nades amb les urbanitzacions amb dèficits fetes públiques el 2015
314-00335/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una comissió amb re-
lació al fons europeu Pròxima Generació
314-00340/13
Resposta del Govern 26
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una  comissió amb 
relació al fons europeu Pròxima Generació i  la  necessitat d’implicar els diversos 
agents en aquesta qüestió
314-00341/13
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada dels espigons de la cen-
tral tèrmica de Foix, a Cubelles (Garraf)
314-00485/13
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les correccions previstes als espi-
gons de Cunit (Baix Penedès)
314-00486/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què es troba el projec-
te de construcció de la variant de la carretera C-31 de Torroella de Montgrí entre 
Gualta i la Tallada d’Empordà
314-00487/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució de les al·legacions als 
estudis del projecte de construcció de la variant de  la carretera C-31 entre Gualta 
i la Tallada d’Empordà
314-00488/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si treballa en un nou projecte de 
construcció de la variant de la carretera C-31 entre Gualta i la Tallada d’Empordà
314-00489/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de tancament de grups 
escolars publicades en l’estudi de les Associacions Federades de Famílies d’Alum-
nes de Catalunya
314-00618/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups públics esco-
lars que manquen per a complir els criteris del Pla territorial de protecció civil de 
Catalunya
314-00619/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes de cicles 
formatius de grau superior escolaritzats a la xarxa pública
314-00620/13
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura de  centres d’atenció 
d’homes amb rols de masculinitat tòxica
314-00643/13
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de reeduca-
ció d’homes que té previst obrir
314-00644/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per  a l’obertura 
dels centres de reeducació d’homes
314-00645/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis on s’obriran centres 
de reeducació d’homes
314-00646/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels centres de ree-
ducació d’homes
314-00647/13
Resposta del Govern 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a l’obertura 
de centres de reeducació d’homes
314-00648/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre previst de treballadors 
per als centres de reeducació d’homes
314-00649/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració d’entitats en la im-
plantació i el funcionament dels centres de reeducació d’homes
314-00650/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de l’Institut Català 
del Sòl a Endesa Distribución Eléctrica pel conveni per a la construcció d’una subes-
tació elèctrica a Vilanova del Camí (Anoia)
314-00671/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació definitiva del rescaba-
lament que estableix el conveni entre l’Institut Català del Sòl i Endesa Distribución 
Eléctrica per a la construcció d’una subestació elèctrica a Vilanova del Camí (Anoia)
314-00672/13
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia d’intervenció educati-
va per al desplegament de l’ensenyament per a infants de zero a tres anys a Lleida
314-00673/13
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a equiparar l’oferta 
pública a la demanda de places d’ensenyament per  a infants de zero a tres anys 
amb relació a la densitat de població
314-00674/13
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la igualtat d’opor-
tunitats i l’accés a l’educació gratuïta per als infants de zero a tres anys
314-00675/13
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de baixar les ràtios de 
professionals en l’etapa educativa de zero a tres anys
314-00676/13
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de  dones  que es van 
beneficiar de l’accés a serveis d’habitacions per  a les víctimes de violència mas-
clista el 2020 i el 2021
314-00677/13
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa del Pacte na-
cional per a la lluita contra la desigualtat retributiva i la feminització de la pobresa
314-00680/13
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats del  grup de treball 
creat en el marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra 
la Violència Masclista durant el 2020 i el 2021
314-00682/13
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la localització dels  setze serveis 
d’intervenció especialitzada en violència masclista
314-00686/13
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de  professionals dels 
setze serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista
314-00687/13
Resposta del Govern 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuàries ateses pels 
setze serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista
314-00688/13
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obertura de nous ser-
veis d’intervenció especialitzada en violència masclista el 2021
314-00689/13
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució d’una  taula per a 
consensuar l’ús dels fons europeus
314-00701/13
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de comunicació 
amb el territori per a consensuar l’ús dels fons europeus
314-00702/13
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes previstos per a les 
Terres de l’Ebre que es finançaran amb els fons europeus
314-00703/13
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de decidir quins projec-
tes finançats amb els fons europeus es faran a les Terres de l’Ebre
314-00704/13
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els ajuntaments 
i els consells comarcals de les Terres de l’Ebre i amb la Diputació de Tarragona per 
a consensuar els projectes que es finançaran amb els fons europeus
314-00705/13
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una taula territorial de 
les Terres de l’Ebre per a consensuar l’ús dels fons europeus
314-00706/13
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del traçat del tren tram-
via del Camp de Tarragona
314-00731/13
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que el  Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies destina al lloguer dels habitatges per a dones vícti-
mes de la violència masclista
314-00758/13
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies destina al personal contractat en el marc del pro-
grama de prevenció i abordatge de la violència masclista
314-00759/13
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones contrac-
tades en el marc del programa de prevenció i abordatge de la violència masclista
314-00760/13
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones contractades 
el 2021 en el marc del programa de prevenció i abordatge de la violència masclista
314-00761/13
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris aplicats per a la con-
tractació dels treballadors de la xarxa d’atenció i recuperació de les dones en si-
tuació de violència masclista
314-00762/13
Resposta del Govern 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies destina a la formació del personal de la xarxa d’atenció 
i recuperació de les dones en situació de violència masclista
314-00763/13
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones i fills assistits 
pels serveis d’intervenció especialitzada per a dones víctimes de la violència mas-
clista el 2021
314-00764/13
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies destina a la formació del personal de la xarxa d’atenció 
i recuperació de dones en situació de violència masclista
314-00765/13
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’habitatges destinats a 
la protecció de les víctimes de violència masclista i dels fills a càrrec en la xarxa 
d’atenció i recuperació de dones en situació de violència masclista del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies
314-00766/13
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de recursos residencials 
per a la protecció de dones en situació de violència masclista i dels fills a càrrec 
acollits al programa d’atenció i recuperació del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies
314-00767/13
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de recursos residencials 
per a dones en situació de violència masclista i els fills a càrrec acollits al programa 
d’atenció i recuperació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la pro-
víncia de Tarragona
314-00768/13
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de recursos residencials 
per a dones en situació de violència masclista i els fills a càrrec acollits al progra-
ma d’atenció i recuperació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la 
província de Barcelona
314-00769/13
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de recursos residencials 
per a dones en situació de violència masclista i els fills a càrrec acollits al progra-
ma d’atenció i recuperació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la 
província de Lleida
314-00770/13
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de recursos residencials 
per a dones en situació de violència masclista i els fills a càrrec acollits al progra-
ma d’atenció i recuperació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la 
província de Girona
314-00771/13
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que reben les dones en 
situació de violència masclista i els fills a càrrec de la xarxa d’atenció i recupera-
ció de dones en situació de violència masclista del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies
314-00772/13
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’ocupació dels centres 
penitenciaris i de justícia juvenil
314-00773/13
Resposta del Govern 53
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels  centres peniten-
ciaris i de justícia juvenil
314-00774/13
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de la plantilla dels 
centres penitenciaris i de justícia juvenil que supera els cinquanta anys
314-00775/13
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de la plantilla dels 
centres penitenciaris i de justícia juvenil que supera els cinquanta cinc anys
314-00776/13
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’interins en la plan-
tilla dels centres penitenciaris i de justícia juvenil
314-00777/13
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’interins a l’àrea 
de vigilància dels centres penitenciaris
314-00778/13
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’interins a l’àrea 
de tractament dels centres penitenciaris
314-00779/13
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de temps que estan els 
interins als centres penitenciaris i de justícia juvenil
314-00780/13
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de la interinitat del per-
sonal dels serveis penitenciaris i de justícia juvenil
314-00781/13
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’absentisme laboral als 
centres penitenciaris i de justícia juvenil
314-00782/13
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes  laborals per 
malaltia professional als centres penitenciaris i de justícia juvenil
314-00783/13
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de jubilacions en la plan-
tilla dels centres penitenciaris i de justícia juvenil els pròxims deu anys
314-00784/13
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Departament de Justí-
cia amb relació a la cobertura de les places vacants per jubilació els pròxims deu anys
314-00785/13
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un pla de jubilacions anti-
cipades per als professionals dels centres penitenciaris
314-00786/13
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un pla de jubilacions anti-
cipades per als professionals dels centres de justícia juvenil
314-00787/13
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de  la segona activitat 
dels professionals de l’àmbit penitenciari
314-00788/13
Resposta del Govern 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un projecte per a facilitar 
la segona activitat als professionals de la justícia juvenil
314-00789/13
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de l’àm-
bit penitenciari que ha sol·licitat la segona activitat els darrers quatre anys
314-00790/13
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de segona activitat dels 
professionals de l’àmbit penitenciari a les oficines del Departament de Justícia
314-00791/13
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocar oposicions 
del grup B per a comandaments intermedis dels centres penitenciaris
314-00792/13
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en funcionament de la 
vigilància preventiva amb drons de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
314-00898/13
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat adopta-
des a la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
314-00899/13
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del restabliment del ser-
vei de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
314-00900/13
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’integrar la línia ferro-
viària entre Lleida i la Pobla de Segur en el Pla de rodalia de Lleida
314-00901/13
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’ordenar als Mossos 
d’Esquadra que facin identificacions preventives a persones que van a manifestacions
314-00924/13
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un informe jurídic 
relatiu a la legalitat de les identificacions preventives de persones que van a ma-
nifestacions
314-00925/13
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre les  identificacions 
preventives de persones que van a manifestacions i la jurisprudència del Tribunal 
Europeu de Drets Humans
314-00926/13
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de  la  legalitat res-
pecte als drets humans pel Departament d’Interior
314-00927/13
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de  les  identificacions 
preventives que fan el Mossos d’Esquadra
314-00928/13
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament de les dades deriva-
des de les identificacions preventives que fan els Mossos d’Esquadra
314-00929/13
Resposta del Govern 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap ordre, circular o pro-
tocol amb relació a les identificacions preventives que fan els Mossos d’Esquadra
314-00930/13
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’identifi cacions preven-
tives fetes pels Mossos d’Esquadra del 2017 ençà
314-00931/13
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’ordenar que s’en-
registrin imatges de les persones identificades quan van a manifestacions
314-00933/13
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap ordre, circular o pro-
tocol amb relació als enregistraments en vídeo d’imatges de les persones identifi-
cades quan van a manifestacions
314-00934/13
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha elaborat cap informe jurídic 
relatiu a la legalitat d’enregistrar imatges de les persones identificades quan van a 
manifestacions
314-00935/13
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament de les dades dels en-
registraments de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra
314-00936/13
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de les dades dels enre-
gistraments de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra
314-00937/13
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’enregistrament de 
manifestacions i el respecte al dret a la integritat física i la intimitat
314-00939/13
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’enregistrament de 
les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra i el respecte al 
dret a la integritat física i la intimitat
314-00940/13
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut de la sol·licitud per a 
enregistrar vídeos de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Es-
quadra
314-00941/13
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a l’enregistrament 
i per a l’ús, el tractament i la custòdia dels enregistraments de les persones identi-
ficades preventivament pels Mossos d’Esquadra
314-00945/13
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols respecte a la presa 
de fotografies pels Mossos d’Esquadra en les manifestacions
314-00946/13
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’enregistrament de 
vídeos de les persones identificades preventivament i el respecte al dret a la inte-
gritat física i a la intimitat
314-00947/13
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa a les manifesta-
cions que han d’ésser enregistrades
314-00948/13
Resposta del Govern 77
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa a les manifesta-
cions de les quals s’han de prendre fotografies
314-00949/13
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de la proporcionalitat, la 
legalitat i el respecte dels drets humans en les actuacions dels Mossos d’Esquadra 
en les manifestacions
314-00950/13
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Departament 
de Territori i Sostenibilitat encarrega l’execució d’una rotonda urbana contravenint 
al Pla d’ordenació urbanística municipal de Tremp (Pallars Jussà)
314-00952/13
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’esmena del projecte de millora del 
nus a la carretera C-13, PK 87+126, al pas per Tremp (Pallars Jussà)
314-00953/13
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desconeixement de les modi-
ficacions del projecte de millora del nus a la carretera C-13, PK 87+126, al pas per 
Tremp (Pallars Jussà)
314-00954/13
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos d’acollida per a les 
dones en situació de violència masclista
314-01106/13
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de demandants de feines 
relacionades amb la cura el 2019 i el 2020
314-01128/13
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords aprovats per la Taula de 
Ciutadania i Immigració el 2019 i 2020 que han estat aplicats
314-01185/13
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes impulsades per la 
Taula de Ciutadania i Immigració el 2019 i 2020
314-01186/13
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència de  reunions de la 
Taula de Ciutadania i Immigració
314-01187/13
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost assignat a la Taula 
de Ciutadania i Immigració
314-01188/13
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta i les accions amb rela-
ció a la declaració de la Taula de Ciutadania Immigració pel que fa al manteniment 
de la regularitat administrativa dels joves migrats sols entre 18 i 21 anys
314-01189/13
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions a  l’empresa Am-
pans Medi Ambient
314-01508/13
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients que el Departament 
de Treball i Empresa ha obert a l’empresa Ampans Medi Ambient per l’incompliment 
d’alguna normativa
314-01509/13
Resposta del Govern 83



BOPC 86
20 de juliol de 2021

Taula de contingut 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuració de responsabilitats de 
l’empresa Ampans Medi Ambient per la mort d’un treballador en un accident laboral
314-01510/13
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tècnics d’atenció al 
públic amb relació al nombre d’usuaris de les oficines del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya
314-01567/13
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del personal tècnic de les 
oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya els darrers deu anys
314-01568/13
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a re-
baixar la ràtio d’usuaris per tècnic de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
314-01569/13
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del treball presencial i 
el teletreball dels tècnics de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
del març del 2020 ençà
314-01570/13
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a mi-
llorar les ràtios d’usuaris per tècnic de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
314-01571/13
Resposta del Govern 89

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació en el Depar-
tament d’Interior de la divisió dels objectius de la legislatura en dues fases biennals
311-00001/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la concreció dels ob-
jectius de la fase de la legislatura anomenada «d’acumulació de forces» pel Depar-
tament d’Interior
311-00002/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions previstes 
pel conseller d’Interior per a impulsar «l’acumulació de forces» en la fase de la le-
gislatura anomenada així
311-00003/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte pressupostari 
en el Departament d’Interior de «l’acumulació de forces» en la fase de la legislatura 
anomenada així
311-00004/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la concreció en el Cos 
de Mossos d’Esquadra de l’acumulació de forces de la fase de la legislatura ano-
menada així
311-00005/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis organitzatius 
previstos en el Departament d’Interior
311-00006/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 93
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el Departament d’In-
terior es reorganitzarà per a complir els objectius de la legislatura
311-00007/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les  expectatives del 
Departament d’Interior i del Cos de Mossos d’Esquadra en la fase de la legislatura 
anomenada de «confrontació democràtica»
311-00008/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si és conscient del que 
ha representat el Procés per al Cos de Mossos d’Esquadra
311-00009/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si optar per la confron-
tació democràtica implica desobeir les instruccions judicials o la legislació vigent
311-00010/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús d’armes de foc pel 
Cos d’Agents Rurals
311-00011/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’establir un 
protocol per a l’ús d’armes de foc pels membres del Cos d’Agents Rurals
311-00012/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la condició de policia 
judicial del Cos d’Agents Rurals
311-00013/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la  coordinació entre 
el Cos d’Agents Rurals i el Cos de Mossos d’Esquadra per a la protecció del medi 
natural
311-00014/13
Anunci: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units 97

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els túnels de Vall-
vidrera no són dins la xarxa transeuropea de carreteres
314-01880/13
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a pro-
tegir els veïns de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà) afectats pels talls del submi-
nistrament elèctric d’Endesa
314-01881/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre gestions per a esclarir les amena-
ces de dos membres del Cos de Mossos d’Esquadra a una periodista al barri de Ca 
n’Anglada, de Terrassa (Vallès Occidental), el 30 de juny de 2021
314-01882/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la interposició de sancions als 
mossos d’esquadra que van amenaçar una periodista al barri de Ca n’Anglada, de 
Terrassa (Vallès Occidental), el 30 de juny del 2021
314-01883/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva posició en  l’actuació dels 
mossos d’esquadra que van amenaçar una periodista al barri de Ca n’Anglada, de 
Terrassa (Vallès Occidental), el 30 de juny del 2021
314-01884/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 100
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per esclarir 
la causa de l’accident esdevingut el 17 de juny del 2021 a Vilanova i la Geltrú (Gar-
raf) on va morir un bomber en acte de servei
314-01885/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers que con-
figuren habitualment una dotació per a intervenir en un foc interior i el nombre de 
bombers que configuraven la dotació que va intervenir en l’incendi on va morir un 
bomber en acte de servei el 17 de juny del 2021
314-01886/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equip de respiració autònoma que 
portava el bomber que va intervenir en l’incendi i va morir en acte de servei el 17 de 
juny del 2021 a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-01887/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substitució dels equips de respi-
ració autònoma analògics per altres de digitals del Cos de Bombers de la Generalitat
314-01888/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores de pràctiques 
en foc d’interior que tenia el bomber mort en l’incendi esdevingut el 17 de juny del 
2021 a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-01889/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Bombers de la Gene-
ralitat disposa d’una avaluació de riscos laborals específica per als focs d’interior i 
per a la resta de serveis que han de dur a terme
314-01890/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports rebuts del Fons Co-
vid-19 de l’Estat destinats a cobrir el dèficit en l’àmbit de la salut el 2019 i el 2020
314-01891/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han desti-
nat imports del Fons Covid-19 de l’Estat a cobrir el dèficit en l’àmbit de la salut el 
2019 i el 2020
314-01892/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut podria 
haver fet amb contractacions pròpies les contractacions de personal signades amb 
Ferrovial
314-01893/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper del Departament de Po-
lítiques Digitals i Administració Pública en la no contractació de personal propi per 
a les funcions acordades amb Ferrovial
314-01894/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a protegir 
i restaurar el Monestir de Sant Pere de la Portella, de la Quar (Berguedà)
314-01895/13
Formulació: Rocio Garcia Pérez, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts destinats entre el 2015 
i el 2020 a la preservació, adequació i millorament de les colònies industrials del 
Llobregat al Berguedà
314-01896/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’òrgan que assumeix les funcions 
de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-01897/13
Formulació: Cristòfol Gimeno Iglesias, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 107
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear un nou òrgan que 
assumeixi les funcions de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-01898/13
Formulació: Cristòfol Gimeno Iglesias, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rellevància de les funcions de 
l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-01899/13
Formulació: Cristòfol Gimeno Iglesias, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del tancament de l’em-
presa Dayco Automotive
314-01900/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb la direcció de 
l’empresa Dayco Automotive sobre la situació de la fàbrica i les propostes de futur
314-01901/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb el comitè d’em-
presa de Dayco Automotive sobre la situació dels treballadors i llurs famílies
314-01902/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir 
la continuïtat de l’empresa Dayco Automotive a Sant Fruitós de Bages
314-01903/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la  indústria de l’au-
tomoció
314-01904/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir 
els llocs de treball de l’empresa Dayco Automotive
314-01905/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la fàbrica de compo-
nents d’automoció de Dayco Automotive a Sant Fruitós de Bages
314-01906/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius específics del Pla de 
xoc en polítiques d’ocupació
314-01907/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris del Pla 
de xoc en polítiques d’ocupació
314-01908/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de col·laborar amb em-
preses privades en el Pla de xoc en polítiques d’ocupació
314-01909/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del  Pla de xoc en 
polítiques d’ocupació
314-01910/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fonts d’ingressos per a finançar 
el Pla de xoc en polítiques d’ocupació
314-01911/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya té dels casos de persones que han trobat feina i alhora 
han rebut missatges per a renovar la demanda d’ocupació
314-01912/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 114
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de comprovació de 
l’alta dels demandants d’ocupació
314-01913/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els demandants d’ocupació cons-
ten en les estadístiques oficials de desocupació
314-01914/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pràctiques paramilitars de l’es-
cola d’estiu de la Societat d’Estudis Militars
314-01915/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’entrenament militar és una pràc-
tica pròpia d’una escola d’estiu
314-01916/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Drets Socials 
coneix la possible participació de menors en l’escola d’estiu de la Societat d’Estu-
dis Militars
314-01917/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de  la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la possible participació de menors en 
les pràctiques militars de l’escola d’estiu de la Societat d’Estudis Militars
314-01918/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració que el Departament 
d’Educació fa de l’escola d’estiu de la Societat d’Estudis Militars
314-01919/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament públic de la Soci-
etat d’Estudis Militars
314-01920/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la progressió de  l’afectació de la 
vespa velutina
314-01921/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’avisos rebuts de la 
presència de la vespa velutina els darrers cinc anys
314-01922/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de  picades de vespa 
velutina els darrers cinc anys
314-01923/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte econòmic de la vespa 
velutina en l’apicultura i l’agricultura
314-01924/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol del 2019 per a fer front 
a la vespa velutina
314-01925/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment dels efectius destinats 
a evitar els robatoris durant la collita de l’avellana i l’ametlla del 2019 ençà
314-01926/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 121
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de l’estudi dels 
mecanismes per a augmentar la vigilància sobre la traçabilitat de les avellanes i les 
ametlles
314-01927/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’aplicació de les conclu-
sions de l’estudi de traçabilitat de les avellanes i les ametlles
314-01928/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla pilot de regadiu de suport als 
espais naturals protegits de Bellmunt-Almenara, Plans de Sió, Anglesola-Vilagrassa 
i els Secans de Belianes-Preixana
314-01929/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació del resultat de l’aplica-
ció del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals 
protegits de la plana de Lleida i del Pla de gestió
314-01930/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts sol·licitats per al 
millorament dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000 vinculats al contracte 
global d’explotació
314-01931/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels ajuts per al millora-
ment dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000 vinculats al contracte global 
d’explotació
314-01932/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost corresponent als 
ajuts per al millorament dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000 vinculats al 
contracte global d’explotació
314-01933/13
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració de nul·litat de la mo-
dificació del Pla parcial urbanístic del sector Sur-42, de Lleida (Segrià)
314-01934/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suspensió de l’execució del pro-
jecte del Pla parcial urbanístic Sur-42 de manera provisional i preventiva
314-01935/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la modificació del Pla 
parcial urbanístic del sector Sur-42, de Lleida (Segrià), prosperi sense haver efectuat 
una avaluació ambiental estratègica
314-01936/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix del projecte urbanístic Torre 
Salses, de Lleida (Segrià), amb les polítiques de defensa del comerç de proximitat
314-01937/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 128

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’evolució de les dades 
d’audiència de TV3 al Baix Llobregat
325-00036/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 129
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els municipis del Baix 
Llobregat amb una audiència de TV3 més elevada
325-00037/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 130

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el perfil de l’audiència 
de TV3 al Baix Llobregat
325-00038/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 130

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les comarques que tenen 
els índexs d’audiència de TV3 més elevats
325-00039/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 131

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les comarques que tenen 
els índexs d’audiència de TV3 més baixos
325-00040/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 131

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les línies estratègiques 
per a incrementar l’audiència de TV3 a les comarques amb els índexs d’audiència 
més baixos
325-00041/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 132

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’evolució de l’audiència 
de TV3 a les diverses comarques durant els darrers deu anys
325-00042/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 132
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control 
de les arnes que els agricultors tenen instal·lades i que reben 
una subvenció
314-00265/13

Proponent: Joaquim Paladella Curto, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 314-00265/13, 
314-00266/13 i 314-00267/13, atès que les iniciatives indicades fan referència a un 
mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que 
és objectivament constatable, es considera convenient respondre-les de manera con-
junta per tal de facilitar-ne l’elaboració; us informo del següent:

Per una banda i en relació al control dels ajuts que perceben els apicultors, tant 
en la subvenció en concepte de pol·linització com en l’ajut per a la millora de la pro-
ducció i comercialització dels productes de l’apicultura, es realitza un control admi-
nistratiu de la totalitat de les arnes sol·licitades. Així mateix i addicionalment, també 
es realitza un control presencial, que en el cas de l’ajut en concepte de pol·linització 
s’efectua sobre el 15% dels apicultors i, en el cas de l’ajut per a la millora dels pro-
ductes de l’apicultura, sobre el 5% dels apicultors.

Aquests controls s’efectuen sobre el que s’estableix a les bases reguladores d’a-
quests ajuts i, per tant, en relació amb qüestions com la formació dels apicultors, les 
agressions i malalties de l’arnar o la racionalització de la transhumància. Així, en 
els controls presencials es revisa, entre d’altres aspectes, el correcte tractament en-
front la varroasi (regulat normativament), la coincidència entre el número d’arnes 
subvencionables i les arnes realment instal·lades, la correcta identificació de les ar-
nes o la viabilitat de les mateixes en relació amb la producció de mel (bon estat de 
vitalitat de les abelles).

Paral·lelament s’està desenvolupant per part de la Subdirecció general de Ra-
maderia el Programa sanitari apícola, que té com a objectiu la vigilància, lluita i 
control de les principals malalties de les abelles, com la varroasi, d’acord amb el 
RD 608/2006, que regula el Programa nacional de lluita i control de les malalties 
de les abelles de la mel.

Referent als apicultors acollits a la línia d’ajut agroambiental d’apicultura per a 
la millora de la biodiversitat, de caràcter voluntari, aquests resten sotmesos als con-
trols especificats a l’article 20 de l’Ordre ARP/69/2021, de 23 de març, per la qual 
s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació, 
en compliment de la normativa comunitària que regula els ajuts del Programa de 
Desenvolupament Rural.

Per altra banda, des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural (DACC) no es té constància que el període de transhumància entre comunitats 
autònomes estigui legislat, tampoc a Catalunya. En aquest sentit, la única cosa que 
es demana a l’apicultor que vol fer transhumància en zones d’altres comunitats autò-
nomes és que comuniqui amb una setmana d’antelació a l’autoritat competent d’ori-
gen, a través de l’Oficina Comarcal que correspongui, els moviments previstos de 
transhumància dels 3 mesos següents a la mateixa comunicació. Aquest requisit es 
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demana per tal de poder fer extensible la comunicació d’aquests trasllats a les autori-
tats competents de les comunitats autònomes de destí, d’acord amb el que es preveu 
al RD 209/2002, que estableix les normes d’ordenació de les explotacions apícoles.

La restricció de la transhumància durant tres mesos a l’any, a Catalunya no seria 
d’utilitat pels apicultors catalans, ja que aquests comencen la transhumància (espe-
cialment cap a zones d’alta muntanya) cap al mes d’abril i l’acaben als mesos d’agost 
o setembre.

Cal apuntar que, en el cas de les subvencions en concepte de pol·linització, s’es-
tableix com a requisit per atorgar la subvenció que almenys part de la pol·linitza-
ció s’hagi fet a Catalunya. Per tal de poder realitzar les inspeccions, el que s’indi-
ca concretament a l’ordre d’ajuts és el següent: «Les persones beneficiàries han de 
mantenir les arnes objecte de l’ajut durant un període de tres mesos immediatament 
anteriors a la data de sol·licitud i durant un període mínim d’un mes immediatament 
posterior a la sol·licitud».

En relació amb els apicultors acollits a la línia d’ajut agroambiental d’apicultura 
per a la millora de la biodiversitat, de caràcter voluntari, resten sotmesos al com-
pliment del següent compromís relatiu a la transhumància: «Cada abellar no tindrà 
més de 80 arnes, la distància entre els assentaments serà superior a 1 km i s’han de 
situar permanentment en zones de biodiversitat fràgil i de vegetació autòctona, amb 
l’excepció d’un màxim de 4 mesos de transhumància durant un període de 6 mesos 
entre abril i setembre, que poden realitzar com a màxim el 70% de les arnes.»

Atès que cal continuar complint aquest requisit per continuar adscrit al compro-
mís agroambiental, no es preveu modificar ni per l’any 2021 ni per l’any 2022.

Finalment, quant a la normativa que regula el sector apícola a Catalunya, pel que 
respecta a la seva ordenació, és el Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les 
explotacions ramaderes, que regula els diferents sectors ramaders i que contempla, 
al seu annex 8, el sector apícola.

Tot i que aquesta normativa és relativament recent, des del DACC s’està treba-
llant en aquests moments en l’elaboració d’un nou decret d’ordenació dels diferents 
sectors ramaders, inclòs el sector apícola, amb l’objectiu d’actualitzar-ne determi-
nats requisits, i en particular pel que fa a les mesures de bioseguretat.

Barcelona, 6 de juliol de 2021
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del 
període permès de transhumància entre comunitats autònomes 
del sector apícola català
314-00266/13

Proponent: Joaquim Paladella Curto, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00265/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització 
del reglament del sector apícola català
314-00267/13

Proponent: Joaquim Paladella Curto, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00265/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació d’algun 
informe relatiu a les malalties de la fusta en vinyes joves
314-00268/13

Proponent: Joaquim Paladella Curto, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 314-00268/13 i 
314-00269/13, atès que les iniciatives indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, es considera convenient respondre-les de manera conjunta per tal de fa-
cilitar-ne l’elaboració; us informo del següent:

En relació amb la pregunta 314-00268/13, la Direcció General d’Agricultu-
ra i Ramaderia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
(DACC) ha efectuat, a petició d’Unió de Pagesos de Catalunya, diversos estudis es-
pecífics i treballs tècnics relacionats amb els fongs de fusta en vinyes joves, tenint 
en compte l’especial incidència d’aquests fongs en vinyes de la zona vitícola de Ba-
tea (Terra Alta).

En aquest sentit aquesta Direcció General, a través del Servei de Sanitat Vege-
tal, per una banda va efectuar un seguiment de les vinyes de la zona de Batea per 
estudiar la problemàtica específica de la zona i es van efectuar analítiques dels ceps 
afectats al Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya. Aquestes analí-
tiques van constatar la presència de fongs de fusta (Phaeomoniella chlamydospora, 
Cylindrocarpon sp., Botryosphaeria dothidea) en vinyes joves afectades, així com 
també en ceps abans de plantar, procedents en la seva major part de vivers de fora 
del territori català. Els resultats de les analítiques es posaren a disposició dels agri-
cultors afectats.

Per altra banda, el Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrà-
ria d’aquesta mateixa Direcció General va fer una prospecció dels sòls de la zona de 
Batea. L’estudi va concloure bàsicament que l’afectació de les plantes de vinya pels 
fongs de fusta a la zona no té res a veure amb les propietats del sòl, el seu maneig o 
la situació de la plantació en el paisatge (geomorfologia).

Així mateix, aquesta Direcció General va encomanar un estudi fitopatològic i 
fisiològic a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de les plan-
tacions joves de vinya afectades per decaïment a Batea. Aquest estudi conclou que 
no es pot establir una relació prou consistent entre el decandiment de les vinyes jo-
ves de la zona de Batea i l’afectació per fongs causants de malalties de la fusta com 
a única causa del decandiment. Paral·lelament, també es va encarregar un estudi a 
un expert per a fer un seguiment i estudi sobre l’afectació fongs de fusta en els vi-
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vers de Catalunya. En aquest estudi, que es manté enguany, es constata la presència 
d’aquests fongs de fusta i s’intenten cercar les causes i solucions.

Per a informar dels resultats dels seguiments i estudis realitzats als agricultors de 
la Terra Alta, es va elaborar i distribuir el Full Informatiu «Prevenció de fongs 
de fusta en vinyes joves», s’han realitzat dues jornades tècniques del Pla Anual de 
Transferència Tecnològica (PATT) a Batea, diverses reunions amb el sector, presen-
tacions a la Taula Sectorial de la Vinya i a les ADVs, així com també diversos infor-
mes resum a petició del sector.

Les conclusions provisionals, d’acord amb els estudis i seguiments realitzats, són:
– Es constata que la zona de Batea ha estat patint aquests darrers anys afecta-

cions de fongs de fusta a les vinyes en els seus primers anys de vida, amb molta més 
incidència que en altres zones vitícoles de Catalunya. No s’han pogut treure con-
clusions definitives referents a l’origen d’aquesta problemàtica, tot i que és evident 
l’afectació de fongs de fusta a les vinyes joves de la zona prospectada. La presència 
d’aquests fongs en plançó pot disminuir el rendiment i fins i tot causar la mort en 
planta jove.

– No s’han detectat diferències significatives d’afectació entre els diferents por-
taempelts i varietats i les seves combinacions. Les vinyes simptomàtiques provenen 
de planter de vivers de diverses Comunitats Autònomes i de França.

– S’ha pogut confirmar que molts ceps abans de plantar ja estan afectats per fongs 
de fusta, provinents de diversos vivers del l’Estat espanyol i francesos. Aquest fet s’ha 
constatat fent presa de mostres dels ceps acabats de comprar, just abans de ser plan-
tats. Es van detectar fongs de fusta tan en planta certificada com en planta estàndard. 
Tots els ceps anaven acompanyats del corresponents passaport fitosanitari. Cal tenir 
en compte que aquests fongs no estan considerats plagues de quarantena a la UE.

– L’estudi de l’IRTA conclou que en base a les anàlisis realitzades i els resultats 
obtinguts, no es pot establir una relació prou consistent entre el decandiment de les 
vinyes joves de la zona de Batea i l’afectació per fongs causants de malalties de la 
fusta com a única causa del decandiment. Com hipòtesi alternativa, es pensa que el 
decandiment podria tenir bases fisiològiques relacionades amb el material vegetal, 
en conjunció amb les condicions meteorològiques i el maneig agronòmic.

– L’estudi de sòls de la zona de Batea no constata que l’afectació per fongs tingui 
res a veure amb les propietats del sòl, el seu maneig o la situació de la plantació en 
el paisatge (geomorfologia). Tampoc amb els materials subjacents de la plantació 
com ara lutites, arenisques o materials detrítics terrígens fins.

– Respecte als vivers de vinya de Catalunya, es van prendre mostres l’any 2019 
i 2020 dels plançons produïts i s’hi ha detectat en molts casos la presència del fong 
Cylindrocarpon sp. i altres fongs de fusta. S’està estudiant a fons per part d’experts 
investigadors la problemàtica d’aquests fongs en vivers de Catalunya, per cercar 
possibles solucions que evitin que els plançons que surten d’aquests vivers estiguin 
afectats per fongs de fusta.

Pel que fa a la pregunta 314-00269/13, la mateixa Direcció General d’Agricultu-
ra i Ramaderia no té cap conveni ni contracte de col·laboració amb cap empresa de 
vivers de plantes de vinya, ni de Catalunya ni de fora de Catalunya. Així mateix, 
des de l’IRTA tampoc es disposa de cap conveni ni contracte de col·laboració amb 
empreses de vivers de Catalunya ni de fora de Catalunya.

Com s’ha dit anteriorment, per una banda aquesta Direcció General sí que va 
encarregar un estudi a un expert per fer un seguiment i estudi sobre l’afectació dels 
fongs de fusta en els vivers de vinya de Catalunya. Aquest estudi, que té continuïtat 
enguany, es va plantejar als viveristes de vinya de Catalunya en una reunió realit-
zada el 28/10/2019 amb la subdirectora general d’agricultura a la seu d’INCAVI a 
Vilafranca del Penedès. Els treballs de l’estudi previstos són:

– Comparació de comunitats fúngiques en diferents combinacions portaem-
pelt-varietats (plançons), representant una selecció de varietats negres i blanques.
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– Comparació de comunitats fúngiques de sis vivers diferents, abans i després 
de l’emmagatzematge.

– Comparació de comunitats fúngiques abans i després del tractament amb aigua 
calenta (termoteràpia), per estudiar eficàcia i inconvenients d’aquest sistema per a 
controlar els fongs de fusta.

Per altra banda, cal indicar que els productors i comerciants de material vegetal 
de vinya estan inscrits en el Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal de 
Catalunya i reben les inspeccions corresponents tant del Servei de Sanitat Vegetal 
(passaport fitosanitari) com del Servei d’Ordenació Agrícola (control i certificació), 
ambdós serveis d’aquesta Direcció General.

Barcelona, 6 de juliol de 2021
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis o 
les relacions de col·laboració que tenen el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació o l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries amb empreses de vivers de plantes de vinya
314-00269/13

Proponent: Joaquim Paladella Curto, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00268/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conservació 
de la muralla del conjunt de Sant Martí d’Empúries (Alt Empordà)
314-00319/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 314-00319/13, 
314-00320/13 i 314-00321/13, atès que les iniciatives indicades fan referència a un 
mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que 
és objectivament constatable, es considera convenient respondre-les de manera con-
junta per tal de facilitar-ne l’elaboració; us informo del següent:

En relació amb la pregunta 314-00319/13, la Direcció General de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya apunta que la muralla del conjunt de Sant 
Martí d’Empúries és de propietat municipal i privada, segons els trams de què es 
tracti. En aquest sentit, tampoc està gestionada per l’Agència Catalana de Patrimo-
ni Cultural.

Segons l’article 21 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català sobre el deure de conservació: tots els béns integrants del patrimoni cultu-
ral català han d’ésser conservats per llurs propietaris, titulars d’altres drets reals i 
posseïdors. Tot i que a partir de les visites que han realitzat les tècniques dels Ser-
veis Territorials de Cultura a Sant Martí d’Empúries és sabut que a l’Ajuntament de 
l’Escala li preocupa el mal estat que presenten alguns d’aquests trams, la Direcció 
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General de Patrimoni Cultural no té constància que s’hagi realitzat ni previst cap 
projecte sobre la muralla.

No obstant això, el Departament de Cultura té diverses línies d’ajuts per ajudar 
als propietaris de béns d’interès patrimonial a la conservació d’aquests:

– Subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles 
de notable valor cultural

– Subvencions per a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment o espe-
cials de protecció de monuments o conjunts històrics

– Subvencions a ens locals per a inversions en la gestió del patrimoni arqueolò-
gic i paleontològic

– Subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives
Pel que fa a la pregunta 314-00320/13, per una banda i referent a la Direcció 

General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, en el Programa d’Infraestructura 
Verda de Catalunya 2017-2021 hi ha inclòs un projecte global de restauració i mi-
llora ambiental del sistema dunar a les platges de l’Empordà. Les actuacions dutes 
a terme fins ara s’han centrat en els municipis de Castelló d’Empúries, Sant Pere 
Pescador, Torroella de Montgrí i Pals. Això no obstant, està previst que en la revisió 
i ampliació del programa que s’està duent a terme actualment l’actuació es faci ex-
tensiva a altres espais dunars de l’Empordà.

Les principals actuacions que s’engloben dins d’aquest projecte són les següents:
– Actuacions de millora morfològica del sistema dunar: retirada de runa i escom-

braries superficials; enderroc de petites estructures; confecció i ubicació d’elements 
generadors de dunes.

– Actuacions de delimitació i tancament protector de sistemes dunars: excavació 
de rases per tancament d’accessos i camins; col·locació o substitució de tanca de fus-
ta amb passamà de corda; col·locació o trasllat de tanca de fusta amb doble travesse-
ra horitzontal; confecció i ubicació de tanca de castanyer; instal·lació de passarel·la 
de fusta elevada de pi per accedir a les zones de guaita.

– Actuacions de millora de la vegetació psammòfila: eliminació d’espècies al·lòc-
tones reptants i arbustives i de pins blancs de petit port; plantació d’espècies psam-
mòfiles, tamarius i de Stachys marítima.

– Senyalització interpretativa i indicativa: col·locació de banderoles i cartells in-
formatius sobre la protecció de les dunes o les estriccions d’ús establertes.

Per altra banda, pel que fa l’accés restringit, en ser una forest inclosa al Catà-
leg d’Utilitat Pública, el titular i gestor d’aquest espai és la Subdirecció General de 
Boscos de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. En aquest 
sentit, la forest pública Duna Litoral (cup g-69), situada al municipi de l’Escala (Alt 
Empordà), es va incloure al Catàleg de forests d’utilitat pública l’any 1929, per tal de 
garantir la seva conservació i protecció. La transferència de la titularitat de l’Estat 
a la Generalitat de Catalunya va efectuar-se pel Reial Decret 1555/1994, de 8 de ju-
liol. En l’actualitat, i d’acord amb la Llei 43/2003, té la condició de bé demanial. És 
gestionada per l’administració forestal i adscrita al Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural (DACC).

A finals del segle XIX, l’Ajuntament de l’Escala ja va sol·licitar al Govern de l’Es-
tat espanyol que intervingués per solucionar els problemes creats pel moviment de 
les dunes, que soterraven cultius i cases, degut a la sorra arrossegada pel vent domi-
nant de la zona, la tramuntana. L’any 1896 van començar els treballs d’estabilització, 
amb plantacions de borró perpendiculars al vent de tramuntana per poder contenir 
la sorra, actuacions que van finalitzar entre 1910 i 1915.

Es va constituir així un sistema dunar arbrat molt sensible i dinàmic amb unes 
condicions força desfavorables per al desenvolupament de la vegetació arbòria, tant 
per la fragilitat i manca de fertilitat del substrat, com per l’exposició al vent de tra-
muntana i a l’alta salinitat. S’hi han realitzat de forma continuada actuacions de 
manteniment com ara plantacions, tallada d’arbres amb risc de caiguda, eliminació 
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de flora invasiva, instal·lació de senyalització informativa o tancaments, per tal de 
garantir la conservació de l’arbrat i ordenar l’ús públic.

La gran afluència de visitants, estimada en 2 milions anuals, i l’ocupació de l’es-
pai annex per tot tipus de serveis turístics, fa que esdevingui un espai forestal litoral 
de tipus semi-urbà. Aquest fet comporta un alt grau d’exigència sobre la qualitat de 
les actuacions de manteniment de l’entorn i a l’hora sobre el grau de col·laboració 
entre les diferents administracions amb competències sobre l’espai (serveis forestals 
del DACC, serveis de costes del DVPD i del MITERD, Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya i Ajuntament de l’Escala).

En aquest sentit, l’any 2005 s’acorda amb l’Ajuntament de l’Escala un protocol 
per tal que els serveis tècnics municipals puguin realitzar intervencions en terrenys 
titularitat de la Generalitat, atesa la seva capacitat de reacció davant d’incidències 
(retirada de sorra, recollida de deixalles, tancament d’accessos, poda de branques o 
arbres de risc). Els serveis forestals continuen assumint les actuacions programables.

El 2007 es redacta un «Pla d’usos de la Duna Litoral: diagnosi i alternatives de 
gestió», que defineix uns objectius de gestió per tal d’harmonitzar les funcions d’aco-
llida al públic i de conservació de la natura que es demanen simultàniament a l’espai.

Entre 2010 i 2012 es realitza una important intervenció de sanejament de l’arbrat 
en el conjunt de l’espai (exp. NGG-60.005/10), que permet eliminar bona part dels 
exemplars amb més risc de caiguda.

El 2015 es realitzen nous treballs de sanejament d’arbrat (exp. NGG-60.001/15) 
i substitució de trams de tanca metàl·lica per fusta d’acàcia.

El 2015 la Diputació de Girona (exp. 2015STGIROCU0126) realitza treballs de 
control de flora exòtica invasiva, bàsicament ailant, bàlsam i atzavara i de senyalit-
zació informativa.

Els anys 2017 i 2018 es realitza la substitució dels darrers trams de tanca metàl-
lica, al nord de Sant Martí, per tanques de fusta.

El 2019 la Diputació de Girona (exp. 2019STGIROCU0046), promou diferents 
actuacions de millora dels hàbitats dunars, mitjançant la instal·lació de 7 retentors de 
fusta, la millora dels tancaments existents (243 m d’encordats i 177 m de baranes 
de fusta) per ordenar l’accés, el control de flora exòtica invasora (ungla de gat, atza-
vara, evònim, pitòspor...), el reforç de la coberta vegetal mitjançant la plantació d’es-
pècies autòctones (pi pinyer, tamariu i llentiscle) i la reparació d’un plafó existent i 
col·locació de tres senyals de limitació d’accés.

El 2020 s’ha realitzat una diagnosi de l’estat de l’arbrat per part d’una consulto-
ria especialitzada (exp. NGG-30.004/19), que ha permès d’identificar els peus amb 
risc de caiguda total o parcial, i les intervencions necessàries en cada cas (tallada, 
poda, col·locació de tensors...). S’han generat 170 fitxes dels exemplars que requerei-
xen una gestió individualitzada, i s’han classificat en 3 categories segons la prioritat 
d’actuació. A nivell sanitari no s’han detectat afectacions greus i s’ha identificat els 
principals organismes presents.

El 2021 està previst intervenir sobre l’arbrat diagnosticat de més risc (22 exemplars), 
pel que s’estan valorant pressupostos d’empreses especialitzades (exp. NGG-60.002/21). 
A més a més, s’està valorant una possible plantació de borró i tamariu en la zona de 
més moviment de sorres i que genera problemes a l’accés sud del camí principal.

Finalment, referent a la pregunta 314-00321/13 i d’acord a la informació faci-
litada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), els habitatges situats a l’àmbit de 
confluència del camí forestal amb el riuet o riu vell a què es fa esment a la pregunta 
parlamentària, estan ubicats al nord del conjunt històric de Sant Martí d’Empúries 
i, per tant, a l’extrem nord del municipi de l’Escala. Es tracta d’un àmbit classificat 
urbanísticament com a sòl urbà consolidat, el qual limita al nord-est i al nord amb 
la riera de Nietes i el riu Vell, i a l’est amb el sistema dunar de les platges de Sant 
Martí d’Empúries. Així mateix, l’àmbit limita al nord i nord-est amb terrenys del 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
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Aquest sector de sòl urbà consolidat s’emplaça en uns terrenys d’aiguamolls, 
amb cotes topogràfiques que oscil·len entre 0,5 i 1,7 metres sobre el nivell del mar. 
A continuació s’adjunten plànol de situació.

Pel que fa a la inundabilitat de l’àmbit, a partir de les dades disponibles, aquest 
és inundable per períodes de recurrència de 100 anys i 500 anys, mentre que per un 
període de recurrència de 10 anys no és inundable. S’adjunten els plànols d’inunda-
bilitat per Q10, Q100 i Q500 així com la Zona de Flux Preferent.
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Ateses les característiques de l’àmbit (aiguamolls) i les alçades topogràfiques, 
la inundabilitat d’aquest sector de sòl urbà consolidat en períodes d’alta recurrèn-
cia i amb pluviometries d’alta freqüència, es produeix bàsicament per un deficient 
drenatge de les aigües pluvials i no per desbordaments dels cursos fluvials propers. 
D’altra banda, en episodis de temporal marítim el sector també pot resultar afectat 
per inundabilitat per la penetració de l’onatge a través dels cursos fluvials esmen-
tats.

Així mateix, atès que l’àmbit és de sòl urbà consolidat, correspon a l’Ajuntament 
arbitrar les solucions de millora del drenatge d’aigües pluvials. D’altra banda, per 
a fer front a possibles episodis associats al desbordament dels cursos fluvials pro-
pers i definir possibles actuacions de protecció del sòl urbà front a la inundabilitat, 
l’ACA ja promou ordres de subvenció adreçades als ens locals. En aquest sentit, no 
consta que l’Ajuntament de l’Escala hagi presentat cap sol·licitud en les diferents or-
dres de subvenció promogudes en els darrers anys per l’ACA.

Barcelona, 6 de juliol de 2021
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conservació 
de les dunes de Sant Martí d’Empúries (Alt Empordà)
314-00320/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00319/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la canalització de 
la desembocadura del riuet a la zona de les platges de Sant Martí 
d’Empúries (Alt Empordà)
314-00321/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00319/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització 
de les fitxes relacionades amb les urbanitzacions amb dèficits 
fetes públiques el 2015
314-00335/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00335/13 us informo 
del següent:

Posteriorment a la publicació de les fitxes, l’abans anomenat Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat va signar un conveni marc amb la Diputació de Barcelona relatiu 
a la col·laboració institucional en l’àmbit de l’ordenació del territori i l’urbanisme que 
recull, com a un dels seus compromisos, l’impuls en la definició i millora dels instru-
ments d’intervenció vers la problemàtica de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Barcelona, 8 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació 
d’una comissió amb relació al fons europeu Pròxima Generació
314-00340/13

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites amb número de 
tramitació 314-00340/13 i 314-00341/13, us trameto, en document annex, la infor-
mació facilitada per la secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, per 
consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient de 
respondre-les de manera conjunta, per tal de proporcionar una major cohesió a la 
informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 2 de juliol de 2021
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda
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Annex
El Govern està treballant per actualitzar la governança de l’instrument Next Ge-

neration EU i concretar els mecanismes de participació i coordinació amb altres 
administracions i institucions, amb l’objectiu que siguin els més apropiats i eficaços 
per garantir la màxima absorció dels recursos europeus i assegurar que tinguin l’im-
pacte desitjat en la sostenibilitat i digitalització de la nostra economia i en el benes-
tar dels ciutadans de Catalunya.

Tanmateix, per dissenyar i establir aquests instruments i assegurar que siguin 
eficients i útils, és imprescindible conèixer el rol que des de l’Estat es vol atribuir 
tant a la Generalitat com als ens locals en la gestió d’aquests fons, i conèixer també 
com s’instrumenta la cogestió entre les diverses administracions.

Amb aquest objectiu, el Govern participa activament en les sessions de la Con-
ferència Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fins 
al moment només s’ha reunit en dues ocasions, i de les Conferències sectorials cor-
responents.

Barcelona, 2 de juliol de 2021
Maria Matilde Villaroya Martínez, Secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació 
d’una comissió amb relació al fons europeu Pròxima Generació 
i la necessitat d’implicar els diversos agents en aquesta qüestió
314-00341/13

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00340/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada 
dels espigons de la central tèrmica de Foix, a Cubelles (Garraf)
314-00485/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00485/14, conjuntament amb la número de tramitació 314-00486/14.

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

D’una banda, correspon a la Generalitat, previ informe preceptiu i vinculant de 
la Direcció General de la Costa i el Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica 
i el Repte Demogràfic, resoldre sobre el manteniment o retirada de les obres i ins-
tal·lacions del domini públic maritimoterrestre i de la seva zona de servitud de pro-
tecció per part de l’interessat i a les seves expenses.
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A finals del mes de març i principis del mes d’abril de 2021, s’han demanat in-
formes als organismes afectats en matèria de ports, pesca, navegació, aigua, medi 
natural; i als Ajuntaments de Cubelles i de Cunit.

El proppassat 18 de juny s’ha rebut informe de l’òrgan ambiental indicant que el 
Projecte i l’estudi d’impacte ambiental s’haurà de sotmetre a informació publica i 
que una vegada finalitzat aquest tràmit caldrà que tota la documentació (incloses les 
al·legacions) es trameti al Servei de Projectes per tal que es pugui elaborar la Decla-
ració d’Impacte Ambiental corresponent.

D’altra banda, escau recordar que la competència en la creació i regeneració de 
platges correspon a l’Administració General de l’Estat.

Tanmateix, la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral ha man-
tingut sengles reunions telemàtiques els dies 26 de maig i 14 de juny de 2021. En 
aquesta darrera hi varen participar els Ajuntaments de Cubelles, Cunit i Calafell 
amb els representants de costes de l’Estat (Servei Provincial de Costes a Tarragona 
i Demarcació de Costes a Catalunya) i totes tres administracions varen acordar que 
els Ajuntaments presentarien una al·legació conjunta, posant com a data límit el 25 
de setembre de 2021.

Barcelona, 6 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les correccions 
previstes als espigons de Cunit (Baix Penedès)
314-00486/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00485/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què es 
troba el projecte de construcció de la variant de la carretera C-31 
de Torroella de Montgrí entre Gualta i la Tallada d’Empordà
314-00487/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
00487/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-00488/13 i 314-00489/13.

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

L’estudi informatiu i d’impacte ambiental «Nou vial de la C-31 sobre el riu Ter, 
amb itinerari de vianants i ciclistes, entre el PK 3,000 de la GI-643 i el PK 353,500 de 
la C-31. La Tallada d’Empordà-Ullà-Fontanilles-Gualta», claus: EI/IA-VG-05143-A2, 
es troba actualment en fase d’anàlisi d’al·legacions al tràmit d’informació pública.
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Una vegada finalitzada l’anàlisi i l’elaboració de l’informe d’al·legacions es podrà 
precisar si s’opta per alguna nova proposta.

Barcelona, 6 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució 
de les al·legacions als estudis del projecte de construcció de la 
variant de la carretera C-31 entre Gualta i la Tallada d’Empordà
314-00488/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00487/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si treballa en 
un nou projecte de construcció de la variant de la carretera C-31 
entre Gualta i la Tallada d’Empordà
314-00489/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00487/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de 
tancament de grups escolars publicades en l’estudi de les Associacions 
Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya
314-00618/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-00618/13 314-
00619/13 i 314-00620/13 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.

De cara al curs 2021-2022 es preveu una davallada d’uns 3.000 alumnes respec-
te al curs passat, per motius demogràfics. Malgrat aquesta previsió, s’ha mantingut 
pràcticament la mateixa oferta de grups de P3 per a la preinscripció

Per primer cop, el Departament d’Educació ha dissenyat una oferta aplicant re-
duccions de capacitat/ràtios a l’oferta de diferents zones educatives, tant en centres 
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educatius públics com privats concertats, per evitar l’excés de vacants, reduir la segre-
gació i continuar millorant la qualitat educativa. En total, són 1.447 grups a P3 amb 
una oferta de places reduïda per aconseguir un repartiment equilibrat de l’alumnat.

L’elaboració de la planificació escolar es realitza de forma conjunta amb els mu-
nicipis, i pel curs 2021-2022, aquesta reducció de places en l’oferta inicial s’ha rea-
litzat de forma parcial o total, en un total de 91 municipis.

Les dades de l’oferta inicial són les següents: 

Oferta inicial 2021-2022

Grups Places

Públics Concertats Total Públics Concertats Total

P3 2.110 970 3.080 49.244 23.478 72.722
% P3 68,51% 31,49% 100,00% 67,72% 32,28% 100,00%

1r ESO 2.016 966 2.982 58.814 28.921 87.735

% 1r ESO 67,61% 32,39% 100,00% 67,04% 32,96% 100,00%

Si comparem aquesta oferta respecte la del curs passat podem observar que tot i 
les previsions de menys alumnes, l’oferta pràcticament es manté: 

Oferta inicial 2020-2021

Grups Places

Públics Concertats Total Públics Concertats Total

P3 2.123 980 3.103 51.189 24.167 75.356
% P3 68,42% 31,58% 100,00% 67,93% 32,07% 100,00%

1r ESO 2.044 978 3.022 59.709 29.316 89.025

% 1r ESO 67,64% 32,36% 100,00% 67,07% 32,93% 100,00%

A P3 només s’ha reduït l’oferta en 13 grups en centres educatius públics, i en 10 
grups en centres privats concertats. Pel que fa als ensenyaments d’educació secun-
dària obligatòria (ESO), la previsió d’alumnat escolaritzat pel curs 2021-2022, és de 
2.500 alumnes menys, i la reducció prevista és de 28 grups menys a l’oferta en cen-
tres pública, i 12 menys en centres privats concertats.

Segons la previsió que fan les aFFaC, la previsió d’alumnat a P3 seria de 62.448 
alumnes i a 1r ESO de 82.595. Tenint en compte aquestes previsions, el Servei Pú-
blic d’Educació de Catalunya està fent una oferta inicial de 72.722 a P3 i de 87.735 
a 1r d’ESO. Per tant, hi ha una oferta suficient de places a P3 i també a 1r d’ESO.

El Departament cada any elabora una oferta de places que s’intenta ajustar a 
les necessitats d’escolarització de cada zona educativa, tenint en compte la llibertat 
d’elecció que tenen les famílies entre centres públics i privats concertats.

Amb les previsions actuals és molt probable que, a la majoria de municipis de Cata-
lunya, les ràtios mitjanes d’alumnes per unitat siguin inferiors a les dels cursos passats.

La relació de les ràtios mitjanes d’alumnes per unitat, en els diferents ensenya-
ment els darrers 2 cursos, és la següent: 

Ràtios mitjanes per ensenyament

2019 2020

Educació infantil 22,72 22,00
Concertat 23,33 22,35
Públic 22,11 21,65

Educació primària 24,09 23,74
Concertat 25,09 24,58
Públic 23,08 22,90

ESO 28,91 28,65
Concertat 29,27 29,06
Públic 28,55 28,23
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D’altra banda l’organització en grups de convivència o grups bombolla que cada 
centre ha confeccionat seguint les indicacions del Procicat, no té res a veure amb 
l’oferta de grups que es publiquen a l’oferta inicial.

Cada centre educatiu, en funció de l’alumnat que té per nivell, ha pogut confec-
cionar uns grups de convivència que han permès garantir que les escoles s’hagin 
mantingut obertes.

Per al curs vinent està previst destinar els recursos necessaris per complir amb 
les mateixes condicions o millors, respecte el curs 2020-2021, i que les escoles pu-
guin continuar essent un exemple de no propagació del virus.

El percentatge d’alumnat escolaritzat en cicles formatius de grau superior en 
centres educatius de la xarxa pública durant el curs 2020-2021, ha estat del 62,5%.

Des del 2018, el Departament d’Educació ha fet una aposta decidida per l’oferta 
pública de formació professional, en tots els estudis que la conformen.

Pel que fa a l’oferta pública de cicles formatius de grau superior, des de fa tres 
cursos escolars s’ha planificat l’increment del nombre de grups en aquests ensenya-
ments.

En les dades sobre el número de grups de cicles formatius de grau superior que 
s’aporten a continuació també s’identifica l’oferta pública de cursos d’especialització 
d’FP dirigits a joves titulats i titulades en un cicle formatiu de grau superior, com es 
veu en les dades següents: 

Cicles Formatius de Grau Superior

Curs Modalitat Grups

2018-2019 Presencial 58
2019-2020 Presencial 82
2020-2021 Presencial 87

Cursos d’especialització 5
2021-2022 Presencial 51

No Presencial 3
Cursos d’especialització 20

El Departament d’Educació manté els criteris d’increment de l’oferta pública de 
tots i cadascun dels estudis de la formació professional, que són els següents:

– Programes de formació i inserció
– Itineraris formatius específics
– Cicles formatius de grau bàsic
– Cicles formatius de grau mitjà
– Cicles formatius de grau superior
– Cursos d’especialització

Barcelona, 8 de juliol de 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups 
públics escolars que manquen per a complir els criteris del Pla 
territorial de protecció civil de Catalunya
314-00619/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00618/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes de cicles formatius de grau superior escolaritzats 
a la xarxa pública
314-00620/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00618/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura 
de centres d’atenció d’homes amb rols de masculinitat tòxica
314-00643/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-00643 a 314-
00650/13 us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta per proporcionar major cohesió a la informació.

La Generalitat, per mandat de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre de 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere i de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, modificada per la Llei 
17/2020, del 22 de desembre treballa per superar la violència masclista.

En el marc de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista, modificada per la Llei 17/2020, del 22 de desembre, es treballa per 
donar resposta a l’Article 9 sobre Actuacions d’informació i de sensibilització social 
al punt 5 apartat c).

La Generalitat de Catalunya no ha previst obrir cap centre de «reeducació d’ho-
mes» i per tant no hi ha dates previstes d’obertura, municipis a on s’hagin previst, 
funcions, partida econòmica, plantilla o equip professional. Aquesta inexistència de 
centres específics per la qüestió que s’apunta des del grup parlamentari suposa que 
no es tingui previst per obrir aquests centres la col·laboració amb associacions, fun-
dacions, organismes o ens per a la seva implementació i/o funcionament.

Barcelona, 5 de juliol de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de centres de reeducació d’homes que té previst obrir
314-00644/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00643/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a l’obertura dels centres de reeducació d’homes
314-00645/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00643/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis 
on s’obriran centres de reeducació d’homes
314-00646/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00643/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions 
dels centres de reeducació d’homes
314-00647/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00643/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a l’obertura de centres de reeducació d’homes
314-00648/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00643/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre previst 
de treballadors per als centres de reeducació d’homes
314-00649/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00643/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
d’entitats en la implantació i el funcionament dels centres de 
reeducació d’homes
314-00650/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00643/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments 
de l’Institut Català del Sòl a Endesa Distribución Eléctrica pel conveni 
per a la construcció d’una subestació elèctrica a Vilanova del Camí 
(Anoia)
314-00671/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00671/13 us in-
formo del següent:

L’històric de saldos de pagament de l’Institut Català del Sòl (d’ara endavant In-
casòl) a Endesa Distribución Eléctrica, SLU (d’ara endavant EDE) és el que recollim 
tot seguit en dos blocs:

– Factures emeses per EDE i abonades per Incasòl en concepte de pagament dels 
costos de construcció de la subestació Anoia.

– Factures emeses per EDE en concepte de pagament de la subestació dels cos-
tos de construcció i en compensació dels rescabalaments facturats per l’Incasòl que 
s’hauran de detreure del darrer pagament de la subestació encara no facturat tal com 
determina l’addenda de juliol 2015.

Així mateix, s’adjunta a títol informatiu la relació de factures de pagament de 
la subestació en compensació dels rescabalaments facturats i que estan pendents 
d’emissió per part d’EDE.

– Factures emeses per EDE i abonades per part d’Incasòl en concepte de paga-
ment dels costos de construcció de la subestació: 
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Factures emeses per EDE pagades per Incasòl en concepte de pagaments 
dels costos de la construcció de la Subestació Anoia

Comanda Núm. factura Concepte
Data 
factura

Quantitat 
s/IVA €

  70/7000005525/08 1a Fita 10% anterior 
a addenda 03.09.2008 461.853,61

  F0919N000001037 2a Fita 10% anterior 
a addenda 22.09.2009 461.853,61

Com. 4/79 70/7000007112/09 3a Fita 10% anterior 
a addenda 03.12.2009 1.154.634,02

Com. 4/79 F0513N00023384 Factura de compensació 
per cessió onerosa de 
rescabalament (addenda) 20.07.2015 747.841,30

Com. 4/79 F0513N00023385 Factura de compensació 
per rescabalaments 
regularitzats (addenda) 20.07.2015 36.769,56

Com. 4/79 F0519N00002614 1a fita addenda 16.11.2015 146.298,67
Com. 4/79 F0613N00024452 2a fita addenda 11.07.2016 146.298,66
Com. 4/79 F0613N00026997 3a fita addenda 04.11.2016 292.597,33
Com. 4/79 F0713N00026330 4a fita addenda 02.11.2017 292.597,33
Com. 4/79 F0919N00001524 5a fita addenda 10.01.2019 292.597,33
Com. 4/79 F0919N00002921 6a fita addenda 08.11.2019 292.597,33

        4.325.938,75

– Factures emeses per EDE en concepte de pagament dels costos de construc-
ció de la subestació i en compensació dels rescabalaments facturats per Incasòl que 
s’hauran de detreure del darrer pagament de la subestació (encara no facturat), tal 
com s’estableix en l’addenda: 

Factures emeses per EDE corresponents a rescabalaments a compensar i detreure 
del darrer pagament de la subestació. Encara no formalitzat

Comanda Núm. factura Concepte
Data 
factura

Quantitat 
s/IVA €

Com. 4/79 F0613N00022691 Factura de compensació 26.04.2016 6.341,44
Com. 4/79 F0613N00027899 Factura de compensació 13.12.2016 22.310,39
Com. 4/79 F0613N00027900 Factura de compensació 13.12.2016 16.981,47
Com. 4/79 F0613N00027901 Factura de compensació 13.12.2016 466,06
Com. 4/79 F0613N00027902 Factura de compensació 13.12.2016 219,46
Com. 4/79 F0613N00025616 Factura de compensació 06.09.2016 93,82
Com. 4/79 F0713N00020347 Factura de compensació 28.02.2017 236,94
Com. 4/79 F0713N00020346 Factura de compensació 28.02.2017 4.997,66
Com. 4/79 F0613N00025616 Factura de compensació 22.06.2017 236,07
Com. 4/79 F0713N00026381 Factura de compensació 03.11.2017 190,60
Com. 4/79 F0713N00026383 Factura de compensació 03.11.2017 377,72
Com. 4/79 F0713N00026247 Factura de compensació 30.10.2017 34.897,85
Com. 4/79 F0713N00026382 Factura de compensació 03.11.2017 8.334,43
Com. 4/79 F0813N00014987 Factura de compensació 10.01.2018 7.122,38
Com. 4/79 F0713N00026378 Factura de compensació 03.11.2017 377,72
Com. 4/79 F0919N00002950 Factura de compensació 13.11.2019 6.533,03
Com. 4/79 F0919N00002951 Factura de compensació 13.11.2019 32.511,12
Com. 4/79 F0919N00002953 Factura de compensació 13.11.2019 26.509,12
Com. 4/79 F0919N00002947 Factura de compensació 12.11.2019 5.721,51
        174.458,79

– Per altra banda, està pendent per part d’EDE l’emissió a l’Incasòl de les factu-
res següents de pagament de la subestació en compensació de rescabalaments fac-
turats: 
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Factures que manquen per emetre per part d’EDE en concepte de rescabalaments a 
compensar i detreure del darrer pagament de la subestació

Comanda Núm. factura Concepte
Data 
factura

Quantitat 
s/IVA €

Com. 4/79 Factura pendent d’emissió 35.567,48
Com. 4/79 Factura pendent d’emissió 24.928,93
Com. 4/79 Factura pendent d’emissió 7.403,38
Com. 4/79 Factura pendent d’emissió 5.153,21
Com. 4/79 Factura pendent d’emissió 10.528,95
Com. 4/79 Factura pendent d’emissió 387,47
Com. 4/79 Factura pendent d’emissió 243,47
Com. 4/79 Factura pendent d’emissió 4.414,21
Com. 4/79 Factura pendent d’emissió 439,16
        89.066,26

Els imports que EDE ha facturat a l’Incasòl com a compensació dels rescabala-
ments en base a l’establert són els exposats anteriorment i en conseqüència, i tal com 
estableix l’addenda, en el darrer pagament de la subestació Anoia es restarà aquesta 
quantitat acumulada. EDE encara no ha emès la factura corresponent a aquest darrer 
pagament. La quantitat que s’hauria de retreure a data d’avui suposant que EDE hagi 
emès les factures pendents de compensació és de 263.525,05 € que és el resultat de 
la suma dels imports de les factures de compensació emeses (174.458,79 €) i de les 
no emeses (89.066,26 €). Per tant, el darrer pagament dels costos de construcció 
de la subestació hauria de ser de 29.072,28 € (= 292.597,33 € - 263.525,05 €). Cal 
afegir que una vegada construïda la subestació i abans de la subscripció de l’adden-
da, l’Incasòl havia rescabalat 974.516,21 € corresponents a una potència total de 
13.168,88 kW mitjançant la facturació directa als sol·licitants, procediment que es 
va modificar amb l’addenda.

Barcelona, 6 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació 
definitiva del rescabalament que estableix el conveni entre l’Institut 
Català del Sòl i Endesa Distribución Eléctrica per a la construcció 
d’una subestació elèctrica a Vilanova del Camí (Anoia)
314-00672/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00672/13 us in-
formo del següent:

En aquests moments, de la capacitat sobrant inicial de la Subestació Anoia de 
32.875,47 kW s’han sol·licitat i abonat rescabalaments per un total de 19.539,45 kW 
(el que representa un 59,43% de la capacitat sobrant inicial a rescabalar). Per tant, 
encara queda una capacitat sobrant lliure de 13.336,02 kW (és a dir un 40,57% de la 
capacitat sobrant inicial) per rescabalar.

Atès que l’Institut Català del Sòl (Incasòl) encara no s’ha rescabalat de la potèn-
cia sobrant de la subestació, el passat mes de desembre, l’Incasòl va sol·licitar a la 
Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departa-
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ment d’Empresa i Treball la pròrroga del conveni de rescabalament tal com preveu 
l’acord Quart de l’Addenda al Conveni de Rescabalament que regula les relacions 
tècniques i econòmiques entre Endesa Distribución Eléctrica, SLU (EDE), i l’In-
casòl per a la construcció de la sub-estació elèctrica a la comarca de l’Anoia, en el 
terme municipal de Vilanova del Camí.

En aquest sentit, el 13 de maig de 2021, la Direcció General d’Energia, Seguretat 
Industrial i Seguretat Minera ha autoritzat una pròrroga de 10 anys més a comptar 
des del 4 de novembre del 2020 i, en aquests moments, s’estan duent a terme els trà-
mits per a la subscripció de la pròrroga per part d’EDE i Incasòl.

Barcelona, 6 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia 
d’intervenció educativa per al desplegament de l’ensenyament 
per a infants de zero a tres anys a Lleida
314-00673/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-00673/13, 314-
00674/13, 314-00675/13 i 314-00676/13 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.

Els governs locals tenen atribuïdes com a competències pròpies la planificació, 
ordenació i gestió dels ensenyaments d’educació infantil, i la participació en el pro-
cés de matriculació de l’alumnat en aquests ensenyaments, tant en centres públics 
com en centres privats concertats, d’acord amb el que determina l’article 84.2.g de 
la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma del Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.

Aquesta previsió sobre les competència dels ens locals en la planificació de l’edu-
cació infantil es troba desplegada a la Llei 2/2009, de 13 de juliol, d’educació, la 
qual disposa, a l’article 159.3.a, que correspon als municipis participar en les fun-
cions que corresponen a l’Administració de la Generalitat en els diferents aspectes 
del sistema educatiu i, especialment en determinades matèries, entre les quals s’in-
clou la determinació de l’oferta educativa de l’àmbit territorial pels procediments 
legalment establerts.

D’altra banda, el Departament d’Educació va aprovar el Decret 11/2021, de 16 de 
febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els 
centres del Servei d’Educació de Catalunya, que regula, entre altres qüestions, les 
taules locals de planificació educativa.

D’entre les competències atribuïdes a les taules locals de planificació educativa 
se n’exclou la programació anual de l’oferta educativa al primer cicle d’educació in-
fantil, compresa entre els 0 i els 3 anys d’edat, reforçant així la idea que es tracta 
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d’una competència municipal; i, per tant, han de ser els respectius ajuntaments els 
qui decideixin com dur a terme la planificació de l’oferta en aquesta etapa educativa.

D’altra banda, l’article 20 el Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula el primer 
cicle de l’educació infantil, determina que el Departament d’Educació podrà dele-
gar en aquells ajuntaments que les vulguin assumir, les competències atribuïdes en 
relació, entre d’altres, el procés de preinscripció i admissió d’infants en el primer 
cicle d’educació infantil als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

En virtut d’aquest decret, l’Ajuntament de Lleida va assumir aquestes compe-
tències mitjançant conveni aprovat pel Ple Municipal en la sessió celebrada el 25 
de maig de 2001; i, en exercici de les potestats atribuïdes per aquell acte, ha apro-
vat, i publicat el 25 de març de 2021, l’Edicte de normativa que ordena el procés de 
preinscripció i matrícula a les escoles bressol públiques de la ciutat de Lleida per al 
curs 2021/2022.

Per tant, l’estratègia d’intervenció educativa per al desplegament dels ensenya-
ments de primer cicle d’educació infantil, de 0 a 3 anys, és competència de l’Ajun-
tament de Lleida, i en conseqüència, no correspon al Departament d’Educació des-
plegar cap estratègia d’intervenció educativa per al desplegament de l’educació de 0 
a 3 anys a la ciutat de Lleida.

Pel Departament d’Educació, els ensenyaments d’educació infantil de primer ci-
cle són un element fonamental del sistema educatiu, perquè l’escolarització en aques-
ta etapa és una oportunitat per al desenvolupament integral dels infants, que alhora 
afavoreix la igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida laboral i familiar.

Barcelona, 8 de juliol de 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per 
a equiparar l’oferta pública a la demanda de places d’ensenyament 
per a infants de zero a tres anys amb relació a la densitat de població
314-00674/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00673/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
de la igualtat d’oportunitats i l’accés a l’educació gratuïta 
per als infants de zero a tres anys
314-00675/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00673/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de baixar 
les ràtios de professionals en l’etapa educativa de zero a tres anys
314-00676/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00673/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de dones que es van beneficiar de l’accés a serveis d’habitacions 
per a les víctimes de violència masclista el 2020 i el 2021
314-00677/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00677/13 us in-
formo del següent:

L’any 2020 van ser ateses als Serveis Substitutoris de la Llar 202 dones i 252 fills 
o filles. També a l’any 2020 van ser ateses als Serveis d’Acolliment i Recuperació 
(SAR) 104 dones i 126 fills o filles.

L’any 2021 han estat ateses en el període d’1 de gener a 31 de maig, a aquests 
serveis, 154 dones i 176 fills o filles. En el mateix període han estat ateses als SAR 
64 dones i 75 fills o filles.

Barcelona, 5 de juliol de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada 
en marxa del Pacte nacional per a la lluita contra la desigualtat 
retributiva i la feminització de la pobresa
314-00680/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00680/13 us in-
formo del següent:

Segons ja va informar el Govern anterior en diverses ocasions, el Pacte nacional 
per a la lluita contra la desigualtat retributiva i la feminització de la pobresa no es 
va posar en marxa en el període previst per causes derivades de la crisi sanitària, 
vinculades a la gestió de nous programes, a l’adaptació dels recursos i serveis a les 
limitacions imposades pel teletreball i a la necessitat de donar resposta a noves de-
mandes de les empreses i de les treballadores.
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No obstant les dificultats, la Direcció general d’Igualtat (DGI) va donar conti-
nuïtat a totes les accions amb incidència directa o indirecta en la lluita contra la fe-
minització de la pobresa i la desigualtat retributiva, alhora que va posar en marxa 
iniciatives per donar resposta a problemes i necessitats sorgits o incrementats amb 
l’impacte de la pandèmia.

En aquest sentit, es van incrementar les accions d’assessorament i formació a les 
empreses i ens públics en matèria d’igualtat a l’àmbit laboral i es van posar en marxa 
les noves iniciatives següents:

– Elaboració d’una eina de Registre salarial per donar suport a les empreses en 
el compliment de les obligacions en matèria de transparència retributiva.

– Impulsat per la DGI, la Comissió d’igualtat i temps de treball del Consell de 
Relacions Laborals va consensuar amb els agents socials un document de Recomana-
cions per gestionar l’impacte de la Covid-19 en el mercat laboral des de perspectiva 
de gènere.

– Creació d’una nova línia de subvencions, cofinançada pel FSE, destinada a do-
nar suport a les empreses en l’elaboració del pla d’igualtat.

– Posada en marxa d’un conjunt d’actuacions destinades a millorar les condi-
cions de treball de les dones treballadores de la llar i la cura:

• Publicació de la Guia dels drets de les treballadores de la llar i de les cures.
• Material audiovisual per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de 

sexe en l’àmbit de la llar i la cura de les persones.
• Campanya «Compromís amb la igualtat»: vídeos de sensibilització en temps de 

cura i corresponsabilitat.
– Elaboració, en el si de la Comissió d’igualtat i temps de treball, del Consell de 

Relacions Laborals, del document Trencant mites sobre la bretxa salarial de gènere.
– L’Observatori de treball i model productiu va fer públic l’informe anual sobre 

bretxa salarial i va posar en marxa un nou informe trimestral sobre Dones i treball 
per tal d’avançar en el coneixement de la realitat de les dones en el món laboral.

– Creació d’un paquet formatiu, constituït per quatre cursos virtuals, destinat a 
facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes.

Barcelona, 5 de juliol de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats 
del grup de treball creat en el marc de la Comissió Nacional 
per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista 
durant el 2020 i el 2021
314-00682/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00682/13 us in-
formo del següent:

Fruit de la Moció 32/XII en què el Parlament de Catalunya instava el Govern a 
desplegar totalment la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista, i a dotar-la d’un pressupost suficient per a combatre tots els 
àmbits de les violències masclistes, el primer trimestre de 2019 es va crear un grup 
de treball específic en el marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coor-
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dinada contra la Violència Masclista en què hi participen l’Administració de la Ge-
neralitat, els ens locals i les entitats especialistes.

El grup de treball tenia per objectiu posar les bases per un futur Pacte Nacional 
per l’erradicació de les Violències Masclistes. Es van realitzar quatre reunions en les 
següents dates: 26 de març de 2019, 2 de juliol de 2019, 12 de novembre de 2019 i 
22 de gener 2020. Les persones que formaven part d’aquest grup de treball, tal com 
es detalla a continuació, són les representants de les corresponents vocalies de la 
CNVM que van decidir formar-ne part:

– Consell Nacional de Dones de Catalunya
– Associació catalana de Llevadores (2)
– Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Director
– Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Gene-

ralitat de Catalunya
– Assessora en l’Àmbit Social del Gabinet de la consellera de la Presidència. Ge-

neralitat de Catalunya
– Cap del Departament d’Informació i Atenció a les Dones, Drets de Ciutadania, 

Cultura, Participació i Transparència. Ajuntament de Barcelona
– Tècnica del Departament de Relacions Laborals i Afers Socials. Foment del 

Treball
– Presidenta del CNJC
– Secretària referent de Gènere al CNJC
– Delegació del Govern/Coordinadora Unitat Violència envers les dones de Ca-

talunya
– Cap de la Unitat de Recerca, Estudis i Publicacions del CAC
– Responsable en matèria d’igualtat de PIMEC
– Caporala del Grup central d’atenció a la víctima
– Responsable de Formació, Recerca i Avaluació de la Direcció General d’Afers 

Religiosos
– Jurista de l’Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima de la DGEPCJJ
– Consorci Sanitari de Barcelona
A la reunió del 22 de gener del 2020 es va establir el següent calendari per ela-

borar un document de bases:
– Febrer-març 2020: revisió del document.
– Abril 2020: aportacions dels ens locals i dels grups parlamentaris.
– Maig 2020: integració de les aportacions en un document únic.
– Juny 2020: aprovació i signatura Pacte Nacional contra les Violències Mas-

clistes.
D’una banda, les mesures de contenció per la Covid19 adoptades a partir del mes 

de març de 2020 van dificultar dur a terme aquests treballs, ja que tots els serveis 
van concentrar els seus esforços en donar resposta a les necessitats de les dones en 
situació de violència masclista, una emergència extrema degut a la complicació en 
la comunicació que suposava la convivència 24 hores amb l’agressor i la necessària 
adaptació dels serveis de la Xarxa d’atenció i recuperació.

D’altra banda, en el darrer plenari de la CNVM el pacte va quedar en un segon 
pla per l’inici dels treballs de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista. La Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modi-
ficació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
ampliar, reforça i actualitza la protecció de les dones en situació de violència mas-
clista, incorporant noves formes i àmbits de la violència masclista, des del marc de 
la diligència deguda, i incloent sota la seva protecció les dones, nenes i adolescents 
transgènere. En aquest sentit, s’han incorporat com a noves formes la violència obs-
tètrica, la violència digital, la violència de segon ordre i la violència vicària. Pel que 
fa als àmbits, s’han incorporat també la violència digital, la violència institucional, 
la violència en l’esfera política, la violència en l’àmbit educatiu i s’ha ampliat els su-



BOPC 86
20 de juliol de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 42

pòsits de violència en l’àmbit comunitari (feminicidis, agressions per raó de gènere 
o vexacions, entre d’altres).

Un cop aprovada per unanimitat la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de mo-
dificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclis-
ta, s’entén que l’objectiu pel qual es van iniciar els treballs del Pacte Nacional per 
l’erradicació de les Violències Masclistes queda acomplert i que Catalunya se situa 
en un nou escenari on l’exigència és donar compliment a la llei des dels poders 
públics.

El Govern està treballant en aquesta direcció. Així ho demostra la creació, dins 
la nova conselleria d’Igualtat i Feminismes, de la Secretaria de Feminismes i la Di-
recció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. Igualment cal es-
mentar que el primer Acord de Govern presentat per aquesta conselleria se centra 
en l’aprovació d’un marc general que desplegui les accions per eradicar la violència 
institucional contra les dones. L’acord aprovat impulsa la reactivació i la reformula-
ció del grup de treball sobre violència institucional contra les dones de la Comissió 
Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, sota el 
lideratge de la conselleria d’Igualtat i Feminismes, amb l’objectiu d’assegurar l’ac-
tuació amb diligència deguda de tots els poders públics, millorar la intervenció i la 
protecció i establir totes aquelles mesures que garanteixin una reparació integral, tal 
com preveu la Llei 17/2020.

L’acord també inclou les següents mesures:
– La realització d’una avaluació diagnòstica integral sobre la victimització de les 

dones i dels seus fills i filles, inclosos els circuits d’abordatge de la violència mas-
clista, per tal de facilitar l’establiment dels criteris sobre l’aplicació de la diligència 
deguda en termes de prevenció, les garanties de no repetició i les garanties de remo-
ció d’estructures i pràctiques revictimitzadores. A l’avaluació diagnòstica cal tenir 
en compte els diferents eixos de desigualtat (perspectiva interseccional) que poden 
afegir més discriminació i revictimizació a les dones com és per exemple, tenir pro-
blema de salut mental o consumir alcohol i/o altres drogues.

– L’elaboració d’una avaluació anual de victimització de les dones i dels seus fills 
i filles en els processos judicials, tal com també preveu l’apartat sisè de l’article 76 
bis de la Llei 5/2008, tot aprofundint en els prejudicis i estereotips de víctima impe-
rants i les seves conseqüències.

– L’aprovació del model d’atenció a les violències masclistes previst en l’apartat 
cinquè de l’article 76 bis de la Llei 5/2008, per tal de recollir els aspectes tècnics i 
organitzatius necessaris per implantar-lo, i la definició de les mesures de reparació 
pels actes de violència institucional ocorreguts, incloent l’anul·lació de l’acte, sempre 
que sigui possible i no revictimitzi les dones, i la revisió de la pràctica que va do-
nar lloc a la violència institucional. Així mateix, el protocol ha d’establir el suport 
a oferir a les dones que decideixin iniciar un procediment de reclamació de respon-
sabilitat. En aquest sentit, el protocol del model d’atenció ha d’establir una cultura 
de rendició de comptes en les intervencions i les polítiques públiques, proporcionant 
així una oportunitat autèntica per a l’avaluació i la millora continuada de l’acció pú-
blica que beneficiarà tant a les persones ateses en la xarxa com a les professionals 
que en formen part.

– La impartició de formació continuada especialitzada als i les professionals 
que intervenen en els circuits d’abordatge, al personal inspector de treball i el per-
sonal judicial i no judicial al servei de l’Administració de justícia, al personal dels 
cossos de seguretat, al personal de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Foren-
ses de Catalunya adscrit a les unitats de valoració forense integral i al conjunt de 
metges/esses forenses que actuen en els processos judicials relacionats amb la vio-
lència masclista, al personal de tots els serveis de la Secretaria de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima, i al personal de la Fiscalia a Catalunya que in-
tervingui en els processos judicials relacionats amb la violència masclista, tal com 
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preveu l’article 19 de la Llei 5/2008 i d’acord amb els estàndards internacionals en 
la matèria.

– L’impuls i supervisió de les mesures adoptades per les institucions i les admi-
nistracions públiques amb un protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant 
les situacions de violència contra les dones en la política previstes en l’article 76 ter 
de la Llei 5/2008.

Barcelona, 6 de juliol de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la localització 
dels setze serveis d’intervenció especialitzada en violència 
masclista
314-00686/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-00686 a 314-
00689/13 us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta per proporcionar major cohesió a la informació.

Catalunya disposa dels següents Serveis d’Intervenció Especialitzada i amb la 
següent ubicació territorial:

1. SIE Garraf Penedès (Vilanova i la Geltrú)
2. SIE Baix Llobregat (Sant Feliu)
3. SIE Baix Llobregat (Sant Boi)
4. SIE Raval (Barcelona)
5. SIE Barcelonès Nord (Badalona)
6. SIE Mataró - Maresme
7. SIE Vallès Oriental (Granollers)
8. SIE Vallès Occidental (Sabadell)
9. SIE Vallès Occidental (Terrassa)
10. SIE Catalunya Central (Igualada)
11. SIE Catalunya Central (Manresa)
12. SIE Gironès (Salt)
13. SIE Alt Empordà (Figueres)
14. SIE Lleida
15. SIE Alt Pirineu - Aran
16. SIE Tarragona
17. SIE Terres de l’Ebre (Amposta)
Els Serveis d’Intervenció Especialitzada tenen una dotació d’entre 8 i 10 pro-

fessionals cadascun, excepte el Servei d’Intervenció Especialitzada de l’Alt Pi-
rineu-Aran que en té 4.

Aquests serveis van atendre durant el 2020 un total de 5.758 dones i 1.346 fills o 
filles amb el següent numero per servei: 
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Dones Fills/es

SIE Garraf - Penedès 162 26
SIE Tarragona 767 262
SIE Baix Llobregat 446 66
SIE Mataró 658 74
SIE Igualada 710 153
SIE Girona 781 403
SIE Terres Ebre 364 71
SIE Alt Pirineu 118 50
SIE Lleida   508 23
SIE Badalona 196 86
SIE Manresa 361 45
SIE Granollers 276 43
SIE Sabadell 216 40
SIE Alt Empordà 18 4
SIE Terrassa 22 0
SIE Raval   137 0
SIE BLL - St. Boi 18 0
Total   5.758 1.346

Per valorar aquestes xifres s’ha de tenir en compte que alguns dels Serveis van 
entrar en funcionament al darrer trimestre del 2020.

Amb la informació detallada fins al moment s’ha exposat la infraestructura de 
la qual es disposa actualment i quina ha estat la seva activitat darrerament. Com és 
públic, per primera vegada a la història Catalunya disposa d’una conselleria d’Igual-
tat i Feminismes. Aquest és un Govern que es planteja la transformació del país, in-
cloent-hi la transformació feminista.

La Conselleria d’Igualtat i Feminismes és una nova estructura per dur a terme 
aquesta transformació en tots els àmbits, fent de les polítiques d’igualtat un eix ver-
tebrador de l’acció de Govern, des del màxim nivell polític. Una de les prioritats del 
departament seran les polítiques per garantir els drets de les dones, fent efectiu tant 
el dret a la igualtat efectiva com el dret a una vida lliure de violències masclistes. 
I en això els SIEs i tota la xarxa especialitzada són indispensables.

A mesura que la legislatura avança i passades les primeres setmanes, s’ha expli-
cat a la Comissió d’Igualtat i Feminismes els eixos i l’estructura del departament. 
Pròximament també es farà públic el pla de govern a on s’exposaran les polítiques 
que es duran a terme en el futur i les previsions que s’hagin marcat com a Govern.

Barcelona, 5 de juliol de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
de professionals dels setze serveis d’intervenció especialitzada 
en violència masclista
314-00687/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00686/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’usuàries ateses pels setze serveis d’intervenció especialitzada 
en violència masclista
314-00688/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00686/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’obertura de nous serveis d’intervenció especialitzada en violència 
masclista el 2021
314-00689/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00686/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució 
d’una taula per a consensuar l’ús dels fons europeus
314-00701/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites amb número de 
tramitació 314-00701/13, 314-00702/13, 314-00703/13, 314-00704/13, 314-00705/13 
i 314-00706/13, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la se-
cretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, per 
consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient de 
respondre-les de manera conjunta, per tal de proporcionar una major cohesió a la 
informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 5 de juliol de 2021
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex
El Govern està treballant per actualitzar la governança de l’instrument Next Ge-

neration EU i concretar els mecanismes de participació i coordinació amb altres 
administracions i institucions, amb l’objectiu que siguin els més apropiats i eficaços 
per garantir la màxima absorció dels recursos europeus i assegurar que tinguin l’im-
pacte desitjat en la sostenibilitat i digitalització de la nostra economia i en el benes-
tar dels ciutadans de Catalunya.

Més enllà d’aquests instruments, des de l’anunci dels fons Next Generation UE,  
el Govern de la Generalitat de Catalunya, a més de recollir informació de projec-

Fascicle segon
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tes i iniciatives a través de les bústies habilitades a aquests efectes i de converses 
i trobades amb els diferents agents socioeconòmics, va prioritzar i seleccionar 27 
projectes emblemàtics i 57 de destacats, susceptibles de rebre finançament europeu. 
Aquests projectes prioritaris es van recollir el passat mes de febrer en el document 
Next Generation Catalonia, document viu que s’anirà actualitzant amb la concreció 
dels projectes o la incorporació de noves iniciatives, d’acord amb les novetats que 
es vagin coneixent a través de les conferències sectorials.

L’actual document Next Generation Catalonia recull una la priorització de pro-
jectes, que s’ha establert considerant els objectius europeus (7 flagships), les políti-
ques palanca i els components del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia espanyol, i en base a 10 criteris que la Coreco va establir (singularitat, grau 
de maduresa, import del projecte, potencial de comercialització, inversió en tendèn-
cies del futur, lideratge fort, contribució a la reindustrialització, foment de l’equilibri 
territorial, contribució a la lluita contra el canvi climàtic i contribució al benestar i 
progrés social).

S’ha complementat el procediment decisori amb les aportacions del Comitè As-
sessor Catalunya-Next Generation EU (CONEXT CAT-EU) i les aportacions del 
actors socioeconòmics i locals, entre elles també les de la Taula de Consens i els 
sectors productius del Delta.

Ara bé, cal tenir en compte que la major part de les propostes s’hauran de finan-
çar via convocatòries dels ministeris que són els que fixaran les condicions per a 
l’elegibilitat dels projectes.

Les Terres de l’Ebre han presentat nombroses iniciatives i es preveu la seva par-
ticipació en diferents projectes. A tall d’exemple, un dels objectius que figura al 
projecte emblemàtic núm. 14. Impuls del medi natural i les àrees rurals és frenar la 
regressió i subsidència del Delta de l’Ebre, així com promoure la cultura i la natura 
per un desenvolupament territorial sostenible a les Terres de l’Ebre. De la mateixa 
manera, el projecte destacat núm. 38. Recuperació de la connexió marítima entre 
les Salines de la Trinitat i Sant Carles de la Ràpita pretén assegurar el manteniment 
de l’activitat salinera al Delta.

Addicionalment, les Terres de l’Ebre participen en altres projectes més trans-
versals, com l’emblemàtic núm. 5. Capacitació i Talent digital per al segle XXI o el 
núm. 22 Regions del Coneixement, on participa la Universitat Rovira i Virgili.

El Govern, a través dels diversos departaments, està en contacte amb els actors 
implicats als diferents projectes i iniciatives amb impacte territorial, entre les quals 
hi ha una participació notable de representants de les Terres de l’Ebre.

Pel que fa a la governança de les entitats locals i territorials, per tal de garantir 
la participació de tot el territori, i en particular del món local, s’està estudiant quina 
pot ser la millor fórmula per fomentar una col·laboració àgil i rica. Tanmateix, per 
dissenyar i establir els possibles mecanismes i instruments, i assegurar que siguin 
eficients i útils, és imprescindible conèixer el rol que des de l’Estat es vol atribuir 
tant a la Generalitat com als ens locals en la gestió d’aquests fons, i conèixer també 
com s’instrumenta la cogestió entre les diverses administracions.

Amb aquest objectiu, el Govern participa activament en les sessions de la Con-
ferència Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fins 
al moment només s’ha reunit en dues ocasions, i de les Conferències sectorials cor-
responents. Secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus.

Barcelona, 5 de juliol de 2021
Maria Matilde Villarroya Martinez, Secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de comunicació amb el territori per a consensuar l’ús dels fons 
europeus
314-00702/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00701/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes 
previstos per a les Terres de l’Ebre que es finançaran amb els fons 
europeus
314-00703/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00701/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de decidir 
quins projectes finançats amb els fons europeus es faran a les Terres 
de l’Ebre
314-00704/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00701/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
els ajuntaments i els consells comarcals de les Terres de l’Ebre 
i amb la Diputació de Tarragona per a consensuar els projectes que 
es finançaran amb els fons europeus
314-00705/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00701/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una 
taula territorial de les Terres de l’Ebre per a consensuar l’ús dels 
fons europeus
314-00706/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00701/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del traçat 
del tren tramvia del Camp de Tarragona
314-00731/13

Proponent: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 314-00731/13 us in-
formo del següent:

Els criteris utilitzats per a la definició de les diferents alternatives considerades 
a l’«Estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del tren-tramvia del Camp de 
Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tram Cambrils-Tarra-
gona» són els propis d’un estudi i una infraestructura d’aquests tipus, com són els 
criteris tècnics, funcionals, territorials, ambientals i econòmics.

Durant la redacció de l’estudi informatiu, s’han mantingut diverses reunions in-
formatives i de coordinació amb les administracions locals i ens competents, tal i 
com és habitual en aquest tipus documents. Addicionalment, s’han dut a terme els 
tràmits de consulta preceptius i establerts per la Llei 4/2006, de 31 de març, Fer-
roviària que estableix l’abast, el contingut i els tràmits d’informació institucional, 
d’audiència i d’informació pública, de forma que les persones interessades puguin 
formular al·legacions sobre l’interès general de la infraestructura, la concepció glo-
bal del traçat o la compatibilitat mediambiental.

Per tant, la definició del tren-tramvia del Camp de Tarragona s’ha abordat mit-
jançant dos estudis informatius i d’impacte ambiental impulsats per FGC:

a) «Nou tren-tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat. 
Tram: Cambrils-Tarragona (EI/IA-EXT-20101)»: document redactat i sotmès al trà-
mit d’informació pública des del 5 de febrer fins el 7 de maig de 2021.

b) «Nou tren-tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generali-
tat. Tram: Cambrils-Reus i altres ramals (EI/IA-EXT-20102)»: document que ac-
tualment estaà en redacció per part d’FGC amb el propòsit de disposar-ne enguany.

L’actuació considera traçats de nova construcció, l’aprofitament del corredor 
d’Adif fora de servei Cambrils-Port Aventura i la circulació per corredors en servei 
de la RFIG d’Adif.

Així mateix, la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat duu a terme els seus 
objectius, bàsicament, per mitjà de la planificació i la programació, i per tant, avalua 
els instruments de planificació i seguiment.

Addicionalment, per a un sistema tramviari, la llei ferroviària estableix la neces-
sitat d’establir les condicions d’integració, tant des del punt de vista urbanístic om de 
gestió dels sistema viari, mitjançant un pla especial urbanístic del sistema tramvia-



BOPC 86
20 de juliol de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 49 

ri i en compliment d’això, actualment, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) està redactant un pla especial urbanístic, el qual serà objecte de la tramitació 
que correspon normativament per aquest tipus de plans.

També, s’ha elaborat un estudi d’impacte ambiental en compliment de l’avalua-
ció d’impacte ambiental establerta per la legislació ambiental vigent.

La tramitació ambiental, actualment en curs, conclourà mitjançant l’emissió de 
la declaració d’impacte ambiental, on s’establiran les mesures correctores i els re-
queriments d’obligat compliment, a considerar en els projectes constructius i desple-
gament de l’actuació.

Finalment, el finançament de l’actuació es preveu a càrrec de FGC, si bé el Govern 
està obert a qualsevol mecanisme de finançament al qual es pugui acollir l’actuació 
en el futur.

Barcelona, 6 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina al lloguer 
dels habitatges per a dones víctimes de la violència masclista
314-00758/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 314-00758/13 a 
314-00772/13 us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta per proporcionar major cohesió a la informació.

La partida indicada a la pregunta parlamentària no anava destinada a lloguers 
o formació de personal. Els 4.457.889 euros són recursos propis de la Generali-
tat i tampoc es dediquen a finançar més personal ni a cobrir indemnitzacions, es 
destinen a la prestació directa de serveis a les dones víctimes de violència mas-
clista.

En data del 07/05/2021 hi ha trenta persones contractades en el programa de per-
sonal finançat amb els recursos del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, de 
les quals quatre han estat contractades durant l’any 2021 amb els recursos d’aquest 
Pacte. Els criteris per la contractació de professionals i altres treballadors o treballa-
dores de la xarxa d’atenció i recuperació de les dones en situació de violència mas-
clista són els criteris públics, és a dir, els que es deriven dels principis establerts a 
l’Article 55 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Pel que fa al el nombre de dones i fills o filles assistits pels serveis d’intervenció 
especialitzada per a dones víctimes de la violència masclista, els Serveis d’Interven-
ció Especialitzada han atès des de l’inici de l’any 2021 fins al 02/05/2021 una mitja 
setmanal de 1142 dones i 256 fills o filles.

Referent al tipus d’habitatge que es destina en aquestes situacions, cal remarcar 
que són els corresponents segons consta a la Cartera de Serveis Socials aprovada al 
Decret 142/2010 d’11 d’octubre. Si es fa la distribució territorial per províncies que 
es demana:
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Província de Tarragona:
1 Servei d’Acolliment i Recuperació
5 Servei de Pis amb Suport

Província de Barcelona:
3 Servei d’Acolliment i Recuperació
28 Servei de Pis amb Suport
2 Servei de Pis Pont

Província de Lleida:
1 Servei d’Acolliment i Recuperació

Província de Girona:
1 Servei d’Acolliment i Recuperació
4 Servei de Pis amb Suport

Barcelona, 5 de juliol de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina al personal 
contractat en el marc del programa de prevenció i abordatge de la 
violència masclista
314-00759/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de persones contractades en el marc del programa de prevenció 
i abordatge de la violència masclista
314-00760/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de persones contractades el 2021 en el marc del programa 
de prevenció i abordatge de la violència masclista
314-00761/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris aplicats per 
a la contractació dels treballadors de la xarxa d’atenció i recuperació 
de les dones en situació de violència masclista
314-00762/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina a la formació 
del personal de la xarxa d’atenció i recuperació de les dones en 
situació de violència masclista
314-00763/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de dones i fills assistits pels serveis d’intervenció especialitzada 
per a dones víctimes de la violència masclista el 2021
314-00764/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina a la formació 
del personal de la xarxa d’atenció i recuperació de dones en situació 
de violència masclista
314-00765/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’habitatges 
destinats a la protecció de les víctimes de violència masclista i dels 
fills a càrrec en la xarxa d’atenció i recuperació de dones en situació 
de violència masclista del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies
314-00766/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de recursos 
residencials per a la protecció de dones en situació de violència 
masclista i dels fills a càrrec acollits al programa d’atenció i 
recuperació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
314-00767/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de recursos residencials per a dones en situació de violència 
masclista i els fills a càrrec acollits al programa d’atenció 
i recuperació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
a la província de Tarragona
314-00768/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de recursos 
residencials per a dones en situació de violència masclista i els fills 
a càrrec acollits al programa d’atenció i recuperació del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies a la província de Barcelona
314-00769/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
recursos residencials per a dones en situació de violència masclista 
i els fills a càrrec acollits al programa d’atenció i recuperació 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la província 
de Lleida
314-00770/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de recursos 
residencials per a dones en situació de violència masclista i els fills 
a càrrec acollits al programa d’atenció i recuperació del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies a la província de Girona
314-00771/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que reben 
les dones en situació de violència masclista i els fills a càrrec de 
la xarxa d’atenció i recuperació de dones en situació de violència 
masclista del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
314-00772/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00758/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’ocupació 
dels centres penitenciaris i de justícia juvenil
314-00773/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00773/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-00774/13 a 314-
00792/13.
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporci-
onar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

En l’annex,1 desglossem les dades d’ocupació dels centres penitenciaris i centres 
educatius, a dia 3 de maig de 2021. Pel que fa a la plantilla dels centres penitencia-
ris i dels centres educatius, l’adjuntem en un quadre annex2 a aquesta resposta, amb 
les dades detallades.

Un 53,24% dels treballadors dels centres penitenciaris supera els 50 anys i un 
31,78%, supera els 55 anys. Als centres educatius de justícia juvenil, un 38,56% dels 
treballadors supera els 50 anys i un 26,33%, supera els 55 anys.

El percentatge d’interinitat de la plantilla dels centres penitenciaris és d’un 
3,39% pel que fa a equip directiu; en el cas de les persones que treballen a Interior 
(àrea de vigilància), d’un 16,43%; a les oficines, és d’un 17,37%; pel que fa al perso-
nal laboral, el percentatge d’interinitat és d’un 37,31% i a la plantilla de tractament, 
el percentatge és del 65,17%.

En el cas dels centres educatius de justícia juvenil, el percentatge d’interinitat de 
la plantilla en equips directius és d’un 7,69%; en el personal d’oficines el percentat-
ge és del 37,50%; en el personal laboral és d’un 36,36% i, finalment, pel que fa al 
personal de tractament el percentatge d’interinitat és del 85,07%.

En el cas del personal interí adscrit als centres penitenciaris, la mitjana de temps 
dels interinatges és de 8 anys i 10 mesos; en el cas de personal adscrit als centres 
educatius, és de 9 anys i 2 mesos.

El Departament de Justícia, per tal de reduir la interinitat, convocarà les places 
en els processos de concurs-oposició dels quals és competent i que hagin estat in-
closos en l’oferta pública anual.

En l’annex,3 us detallem les dades relatives a l’absentisme per incapacitat tempo-
ral del personal dels centres penitenciaris del període 2016-2020, desglossades per 
anys, sexe, centre i àmbit professional. Pel que fa als centres educatius de justícia 
juvenil, us detallem les dades al mateix annex.

Pel que fa a les baixes per malaltia professional entre el personal que treballa a 
centres penitenciaris, les desglossem en l’annex:4 Pel que fa a aquest tipus de baixa 
respecte del personal dels centres educatius, us comunico que no tenim constància 
de cap baixa per malaltia professional durant l’any 2020.

En quant a la previsió de jubilació del personal dels centres penitenciaris i del 
personal dels centres educatius, a l’edat de 65 anys pel període 2021 a 2030, està 
detallada a l’annex5 adjunt.

El Departament de Justícia té previst convocar, abans de març de 2022, els pro-
cessos de concurs-oposició per a la cobertura de les següents places corresponent a 
l’oferta pública aprovada el 2018: 63 places corresponents a l’escala superior d’ad-
ministració del cos superior d’administració de la Generalitat, opció dret, àmbit 
funcional d’execució penal; 75 places corresponents al cos de titulació superior, psi-
cologia, àmbit d’execució penal: 120 places corresponents al cos de Diplomatura, 
treball social, àmbit d’execució penal i 87 places corresponents al cos de Diploma-
tura, educació social, àmbit d’execució penal. Aquest Departament també ha sol·lici-
tat la inclusió de 27 places del cos de Diplomatura, serveis penitenciaris, en l’oferta 
pública corresponent al 2021.

En quant a la jubilació anticipada, el Departament ha iniciat un estudi que ha 
compartit amb les organitzacions sindicals, de cara a una possible negociació per a 
elaborar un pla que faciliti la jubilació anticipada als professionals penitenciaris de 
Catalunya.

1. Annex 1 ocupació CCPP i CCEE.
2. Annex 2 plantilla CCPP i CCEE.
3. Annex 3 absentisme per ILT CCPP i CCEE.
4. Annex 4 baixes per malaltia professional CCPP.
5. Annex 5 jubilació del personal de CCPP i CCEE.
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Finalment, pel que fa a la situació de la segona activitat dels cossos penitenciaris 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, des de l’any 2017, s’han acollit a 
la situació de segona activitat un total de 53 professionals penitenciaris. Actualment 
no està prevista la publicació d’un catàleg de llocs de treball de segona activitat i no 
existeix un projecte per regular la segona activitat per als professionals dels centres 
educatius de justícia juvenil.

«El català està en perill d’extinció. Si nosaltres no fem que la llengua es parli, no 
ho farà ningú». Carme Junyent

Barcelona, 8 de juliol de 2021
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Annex

Annex 1 

Centre penitenciari Places Places òptimes Ocupació real

Dones de Barcelona 405 393 538
Joves 405 365 282
Mas d’Enric 716 645 780
Puig de les Basses 1014 913 688
Ponent 544 490 592
Quatre Camins 1.523 1.371 957
Brians 1 1.224 1.101 1.205
Brians 2 1.898 1.708 1.358
Lledoners 1.025 923 765
Obert 2 de Barcelona 338 338 387
Obert de Tarragona 56 56 152
Obert de Girona 68 68 156
Obert de Lleida 83 83 96

Centre educatiu Places Ocupació real

Can Llupià 120 71
El Segre 45 25
Els Til·lers 25 15
Folch i Torres 12 5
Alzina 90 52
Montilivi 22 10
Oriol Badia 14 6
Unitat Terapèutica els Til·lers 20 15

Dades ocupació ccpp i ccee 03.05.2021.

Annex 2

Plantilla centres penitenciaris

Franges d’edat 19-29 29-39 39-49 49-59 59-69 Total 
N.

Total 
%N. % N. % N. % N. % N. %

Brians 1 5 0,78% 44 6,83% 240 37,27% 284 44,10% 71 11,02% 644 100%
Brians 2 1 0,13% 59 7,78% 351 46,31% 298 39,31% 49 6,46% 758 100%
Dones BCN 0% 1 0,57% 21 12,07% 94 54,02% 58 33,33% 174 100%
Joves 3 1,01% 21 7,05% 81 27,18% 135 45,30% 58 19,46% 298 100%
Lledoners 7 1,73% 48 11,85% 202 49,88% 120 29,63% 28 6,91% 405 100%
Mas d’Enric 1 0,23% 47 10,88% 168 38,89% 167 38,66% 49 11,34% 432 100%
Obert 2 BCN 0% 0% 7 6,93% 57 56,44% 37 36,63% 101 100%
Obert Girona 0% 1 1,96% 4 7,84% 31 60,78% 15 29,41% 51 100%
Obert Lleida 0% 0% 6 12,50% 30 62,50% 12 25% 48 100%
Obert Tarragona 0% 1 1,92% 4 7,69% 25 48,08% 22 42,31% 52 100%
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Franges d’edat 19-29 29-39 39-49 49-59 59-69 Total 
N.

Total 
%N. % N. % N. % N. % N. %

Ponent 0% 8 2,07% 74 19,17% 201 52,07% 103 26,68% 386 100%
Puig de les Basses 17 3,90% 60 13,76% 182 41,74% 138 31,65% 39 8,94% 436 100%
Quatre Camins 10 1,58% 47 7,41% 218 34,38% 283 44,64% 76 11,99% 634 100%
PHPT 1 1,79% 0% 3 5,36% 41 73,21% 11 19,64% 56 100%
SSAP Barcelona 0% 0% 7 14% 23 46% 20 40% 50 100%
SSAP Girona 0% 0% 0% 2 33,33% 4 66,67% 6 100%
SSAP Lleida 0% 1 5,26% 4 21,05% 8 42,11% 6 31,58% 19 100%
SSAP Tarragona 0% 1 14,29% 1 14,29% 2 28,57% 3 42,86% 7 100%
Total general 45 0,99% 339 7,44% 1.573 34,52% 1.939 42,55% 661 14,51% 4.557 100%

Data extracció: 03.05.2021 PHTP: Pavelló Hostipatalari Penitenciari de Terrassa; SSAP: Serveis socials en l’àmbit penal.

Plantilla centres educatius

Franges d’edat 19-29 29-39 39-49 49-59 59-69 Total 
N.

Total 
%N. % N. % N. % N. % N. %

Can Llupià 3 3,23% 15 16,13% 47 50,54% 22 23,66% 6 6,45% 93 100%
El Segre 2 4,08% 11 22,45% 19 38,78% 11 22,45% 6 12,24% 49 100%
Els Til·lers 0% 2 8,70% 9 39,13% 7 30,43% 5 21,74% 23 100%
Folch i Torres 0% 2 14,29% 2 14,29% 3 21,43% 7 50% 14 100%
L’alzina 1 1,08% 15 16,13% 33 35,48% 29 31,18% 15 16,13% 93 100%
Montilivi 0% 2 15,38% 7 53,85% 2 15,38% 2 15,38% 13 100%
Oriol Badia 1 4,76% 2 9,52% 5 23,81% 8 38,10% 5 23,81% 21 100%
Unitat de Convivència Grup 
Educatiu - Barcelona

0% 2 33,33% 2 33,33% 2 33,33% 0% 6 100%

Unitat de convivència Grup 
Educatiu - Girona

1 14,29% 3 42,86% 1 14,29% 2 28,57% 0% 7 100%

Total general 8 2,51% 54 16,93% 125 39,18% 86 26,96% 46 14,42% 319 100%

Data extracció: 03.05.2021.

Annex 3

Any 2016 Equip directiu Interior Oficines Personal laboral Tractament Total 
generalD H D H D H D H D H

Brians 1 0% 1,04% 9,18% 4,30% 2,74% 2,68% 7,51% 7,51% 7,95% 1,82% 5,67%
Brians 2 0% 0% 7,42% 4,55% 4,43% 0,93% 46,45% 0,31% 7,67% 3,67% 5,58%
Dones BCN 0% 11,62% 1,69% 2,14% 0% 19,49% 1,57% 6,82%
Joves 0% 0% 5,06% 5,05% 9,86% 4,25% 0% 11,01% 3,44% 5,51%
CP de Tarragona 100% 100%
Homes BCN 1,64% 1,64% 7,30% 3,81% 5,50% 6,70% 32,01% 4,29% 4,02% 5,98% 5,46%
Lledoners 0% 0% 11,82% 6,25% 8,01% 3,93% 13,11% 8,69% 6,57% 9,57% 7,74%
Mas d’Enric 0% 0% 5,25% 5,35% 1,58% 4,72% 0% 0% 8,72% 0,51% 4,91%
Obert 1 BCN 0% 28,96% 0,70% 2,31% 17,62% 0% 0,15% 0% 4,27%
Obert 2 BCN 0% 0% 15,09% 12,64% 6,01% 10,84% 0% 0,08% 8,78%
Obert Girona 1,09% 0% 10,77% 4,06% 0% 0% 0% 3,43% 0% 3,21% 4,23%
Obert Lleida 0% 12,30% 1,64% 7,02% 0% 0% 0% 0,55% 3,21%
Obert Tarragona 0% 3,96% 5,85% 1,36% 10,55% 0% 5,96% 0,91% 0% 3,07%
Ponent 4,10% 17,99% 4,38% 5,09% 0,08% 0,93% 0% 7,10% 3,52% 1,94% 4,34%
Puig de les Basses 4,64% 8,20% 4,54% 15,51% 11,71% 1,91% 0% 5,46% 1,73% 6%
CP Quatre Camins 0% 0% 6,16% 6,20% 4,23% 11,77% 0% 8,95% 6,99% 6,64% 6,33%
PHPT 2,10% 2,51% 53,01% 0% 3,42%
SSAP BCN - CP Joves 0% 0% 0%
SSAP BCN - Brians 1 2,72% 2,72%
SSAP BCN Brians 2 0,86% 0,73% 0,84%
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Any 2016 Equip directiu Interior Oficines Personal laboral Tractament Total 
generalD H D H D H D H D H

SSAP BCN - Lledoners 1,41% 0% 1,40%
SSAP BCN - Quatre 
Camins

8,80% 1,09% 7,75%

SSAP Girona - Puig 
Basses

0,44% 0% 0,38%

SSAP Tarragona - Mas 
Enric

20,40% 20,40%

SSAP BCN 0,25% 0,27% 0,55% 9,10% 7,43% 6,89%
SSAP Girona 0% 4,58% 0% 2,26%
SSAP Lleida 0% 0% 11,73% 0% 8,81%
SSAP Tarragona 0% 6,07% 5,05%
Total general 0,42% 3,71% 7,52% 4,89% 4,99% 4,99% 14,98% 5,18% 7,16% 3,75% 5,73%

PHPT: Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa; SSAP: Serveis Socials en l’Àmbit penal; BCN: Barcelona; D: Dones; H: Homes.

Any 2017 Equip directiu Interior Oficines Personal laboral Tractament
Total 

generalD H D H D H D H D H

Brians 1 0% 8,42% 8,72% 5,67% 3,35% 4,29% 7,12% 8,05% 12,99% 2,84% 6,83%
Brians 2 0% 0% 6,40% 2,97% 3,89% 1,46% 44,75% 2,57% 7,23% 6,47% 4,59%
Dones BCN 0% 10,11% 6,04% 11,59% 0% 0% 0% 29,48% 2,52% 8,83%
Joves 0% 0% 6,52% 4,97% 14,62% 1,67% 14,45% 8,49% 6,38%
Homes BCN 0% 0% 7,81% 4,80% 3,89% 9,71% 0% 0,16% 6,21% 3,17% 5,37%
Lledoners 0% 0% 7,22% 6,54% 0,79% 1,62% 12,33% 5,08% 11% 2,70% 6,44%
Mas d’Enric 0% 0% 9,41% 5,33% 10,87% 0% 1,64% 0% 9,84% 1,43% 6,81%
Obert 1 BCN 10,55% 0% 2,72% 0,86% 0% 0% 11,20% 0% 3,04%
Obert 2 BCN 0% 0% 45,84% 13,65% 0% 19,47% 1,81% 2,54% 14,16%
Obert Girona 40,55% 0% 3,56% 3,47% 0,27% 0,18% 0% 0% 0% 0% 2,84%
Obert Lleida 0% 0% 5,19% 0,25% 0% 0% 0% 0% 0,81% 1,12%
Obert Tarragona 85,75% 0% 4,82% 6,86% 0% 0% 0% 3,88% 0% 5,72%
Ponent 0% 2,93% 9,33% 6,26% 0,93% 2,93% 18,63% 20% 3,34% 0,12% 6,16%
Puig de les Basses 0,66% 6,66% 4,61% 14,82% 8,52% 0% 0% 12,04% 0,55% 5,95%
Quatre Camins 0% 8,07% 5,88% 6,76% 5,33% 12,12% 8,14% 7,97% 6,91%
PHPT 7,03% 5,82% 0% 0% 5,85%
SSAP a BCN - Joves 18,49% 84,66% 27,95%
SSAP a BCN - Brians 1 8,70% 8,70%
SSAP a BCN - Brians 2 8,97% 10,81% 9,35%
SSAP a BCN - Lledoners 7,42% 0% 6,57%
SSAP a BCN - Quatre 
Camins

14% 20,16% 14,94%

SSAP a Girona - Puig 
Basses

14,44% 0% 11,09%

SSAP a Tarragona - 
Mas Enric

12,95% 0% 12,11%

SSAP BCN 12,78% 4,97% 0% 6,51% 0% 6,34%
SSAP Girona 0% 0% 0% 0%
SSAP Lleida 0% 11,51% 0,43% 0% 1,48%
SSAP Tarragona 0% 7,89% 5,82%
Total general 6,96% 1,14% 8,04% 5,24% 5,81% 4,68% 10,92% 6,32% 9,73% 4,04% 6,34%

PHPT: Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa; SSAP: Serveis Socials en l’Àmbit penal; BCN: Barcelona; D: Dones; H: Homes.
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Any 2018 Equip directiu Interior Oficines Personal laboral Tractament Total 
generalD H D H D H D H D H

Brians 1 0% 25% 13,31% 8,70% 5,08% 10,56% 29,73% 9,57% 11,45% 2,92% 9,88%
Brians 2 0% 0% 7,87% 4,57% 8,33% 2,50% 18,16% 0,58% 7,40% 4,60% 5,93%
Dones BCN 0% 0% 11,63% 7,76% 21,61% 6,62% 0% 23,63% 21,09% 7,07% 10,62%
Joves 0% 0% 10,05% 9,93% 4,34% 3,09% 33,22% 3,40% 3,57% 8,63%
Homes BCN 0% 0% 0% 0% 0%
Lledoners 0,27% 0% 7,68% 5,26% 5,16% 3,29% 6,03% 29,73% 11,91% 8,75% 6,63%
Mas d’Enric 0% 1,27% 9,65% 5,82% 4,21% 5,59% 2,19% 0% 6,09% 0,02% 6,59%
Obert 1 BCN 21,37% 21,37%
Obert 2 BCN 7,40% 2,40% 13,79% 8,59% 9,61% 6,77% 2,47% 0% 2,29% 8,65% 8,19%
Obert Girona 100% 0% 8,70% 3,71% 1,92% 0,15% 3,84% 0% 0% 4,36%

Obert Lleida 0% 2,19% 1,68% 2,21% 0% 0% 0% 0% 1,87% 1,65%

Obert Tarragona 100% 0% 3,23% 5,80% 1,82% 0% 0% 17,81% 7,67% 7,26%

Ponent 0% 0,55% 6% 5,93% 2,74% 6% 26,11% 3,78% 6,11% 3,24% 5,77%
Puig de les Basses 0% 9,84% 7,57% 4,67% 9,22% 10,60% 0% 0% 8,28% 2,61% 5,97%

Quatre Camins 1,70% 7,95% 7,09% 11,46% 15,34% 2,67% 8,92% 3,64% 7,72%

PHPT 0% 5,18% 5,15% 0% 0% 4,91%

SSAP BCN - Joves 3,19% 100% 9,71%

SSAP BCN - Brians 1 8,46% 8,46%

SSAP BCN - Brians 2 2,65% 0% 2,27%

SSAP BCN - Lledoners 0,60% 0% 0,51%

SSAP BCN - Quatre 
Camins

14,37% 16,30% 14,79%

SSAP Girona - Puig 
Basses

6,28% 0% 4,01%

SSAP Tarragona - 
Mas Enric

19% 0% 17,10%

SSAP BCN 9,21% 9,59% 19,86% 2,52% 0,75% 4,57%
SSAP Girona 0% 1,12% 0% 0,55%

SSAP Lleida 0% 0% 0,09% 0% 0,07%
SSAP Tarragona 0% 11,56% 8,26%
Serveis Territorials 
Girona

0% 0%

Total general 8,65% 4,17% 8,97% 6,37% 7,47% 7,08% 16,93% 6,47% 8,12% 4,22% 7,19%

PHPT: Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa; SSAP: Serveis Socials en l’Àmbit penal; BCN: Barcelona; D: Dones; H: Homes.

Any 2019 Equip directiu Interior Oficines Personal laboral Tractament
Total 

generalD H D H D H D H D H

Brians 1 0% 10,25% 16,72% 13,50% 4,79% 9,59% 31,64% 1,21% 15,70% 3,86% 13,16%
Brians 2 0% 0% 11,27% 6,69% 5,41% 7,45% 22,74% 1,75% 15,74% 7,49% 8,90%

Dones BCN 0% 0% 19,69% 14,55% 24,52% 9,21% 19,73% 30,10% 17,23% 12,09% 16,03%

Joves 0% 0% 16,95% 13,45% 5,39% 5,01% 45,10% 9,98% 6,40% 13,10%

Lledoners 0% 3,42% 9,50% 7,19% 8,08% 2,98% 19,45% 46,85% 8,99% 4,83% 7,95%

Mas d’Enric 14,05% 0% 12,10% 9,24% 6,36% 8,89% 0% 0% 13,49% 4,20% 9,95%

Obert 1 BCN 10,14% 10,14%

Obert 2 BCN 0% 16,30% 8,49% 5,82% 6,85% 3,53% 15,07% 2,28% 7,52% 7,28% 6,60%

Obert Girona 0,27% 12,58% 5,44% 0% 0% 25,25% 0,74% 0,81% 6,05%

Obert Lleida 0% 12,32% 1,21% 4,54% 0,68% 1,84% 0% 5,75% 0% 2,73%

Obert Tarragona 79,45% 0% 0,16% 2,40% 6,99% 0% 0% 9,32% 7,21% 5,04%

Ponent 1,23% 0% 8,07% 9,63% 2,18% 5,52% 7,34% 0,43% 8,85% 0,90% 7,92%

Puig de les Basses 0% 0,62% 14,76% 8,17% 3,14% 12,37% 0% 0% 15,41% 7,59% 10,07%

Quatre Camins 0,63% 0% 12,33% 13,52% 8,11% 13,61% 11,73% 8,44% 8,42% 11,94%

PHPT 0% 11,31% 10,39% 2,74% 0% 10,11%
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Any 2019 Equip directiu Interior Oficines Personal laboral Tractament
Total 

generalD H D H D H D H D H

SSAP BCN - Joves 18,24% 18,24%
SSAP BCN - Brians 1 9,75% 9,75%

SSAP BCN - Brians 2 9,85% 8,77% 9,69%

SSAP BCN - Lledoners 0,18% 0% 0,16%

SSAP BCN - Quatre 
Camins

5,08% 24,43% 9,86%

SSAP Girona - Puig 
Basses

0,76% 5,78% 2,37%

SSAP Tarragona - 
Mas Enric

16,74% 39,73% 19,04%

SSAP BCN 12,03% 0,52% 20% 5,83% 1,68% 6,07%

SSAP Girona 0% 3,01% 0% 1,51%

SSAP Lleida 4,93% 4,11% 6,73% 0% 5,68%

SSAP Tarragona 1,98% 9,92% 7,94%

Serveis territorials 
Girona

0% 0%

Total general 4,74% 2,86% 12,83% 10% 6,72% 7,46% 14,98% 9,24% 11,35% 6,15% 10,28%

PHPT: Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa; SSAP: Serveis Socials en l’Àmbit penal; BCN: Barcelona; D: Dones; H: Homes.

Any 2020 Equip directiu Interior Oficines Personal laboral Tractament Total 
generalD H D H D H D H D H

Brians 1 1,91% 0% 18,41% 13,13% 11,81% 17,26% 41,12% 8,11% 20,71% 11,53% 15,03%
Brians 2 3,14% 2,82% 15,77% 11,95% 10,59% 20,27% 24,18% 12,36% 14,04% 13,26% 13,42%

Dones BCN 0% 6,56% 13,98% 13,28% 11,02% 11,14% 6,53% 0% 16,65% 9,31% 12,54%

Joves 24,92% 0% 16,86% 12,11% 16,54% 3,60% 0% 1,19% 10,80% 13,35% 13,21%

Lledoners 0,51% 5,11% 8,69% 9,86% 7,08% 7,49% 11,48% 13,39% 14,66% 2,77% 9,53%

Mas d’Enric 4,14% 1,08% 18,43% 10,72% 2,25% 9% 0% 0% 11,96% 3,19% 12,21%

Obert 2 BCN 9,84% 0% 23,54% 16,02% 12,16% 25,62% 12,30% 17,76% 18,81% 6,10% 15,77%

Obert Girona 0% 5,20% 15,63% 12,99% 1,82% 0% 0% 4,92% 2,92% 0% 9,24%

Obert Lleida 0% 2,68% 3,57% 3,85% 37,72% 14,47% 0% 1,09% 46,08% 6,25% 7,92%

Obert Tarragona 0% 1,23% 28,91% 4,48% 17,33% 1,99% 0% 0% 11,34% 0,68% 8,60%

Ponent 4,92% 18,03% 11,25% 11,22% 1,91% 5,53% 9,71% 0,16% 15,02% 8,63% 10,39%

Puig de les Basses 0% 5,60% 14,40% 8,89% 15,33% 13,33% 1,64% 48,63% 17,15% 2,79% 11,19%

Quatre Camins 4,92% 7,79% 18,30% 17,46% 15,31% 6,98% 0% 21,79% 9,54% 6,43% 15,93%

PHPT 0% 0% 17,20% 11,78% 51,25% 0% 0% 0% 0% 0% 13,86%

SSAP BCN - Joves 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10,93% 0% 10,93%

SSAP BCN– Brians 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20,98% 0% 20,98%

SSAP BCN - Brians 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11,06% 5,83% 10,35%

SSAP BCN - Lledoners 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3,40% 0% 3,06%

SSAP BCN- Quatre 
Camins

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11,09% 27,49% 15,52%

SSAP Girona - Puig 
Basses

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9,40% 13,83% 10,96%

SSAP Tarragona - Mas 
Enric

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14,12% 0% 12,70%

SSAP BCN 0% 0% 0% 0% 14,89% 5,46% 64,45% 0% 12,18% 10,66% 13,51%

SSAP Girona 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2,37% 0% 1,18%

SSAP Lleida 0% 0% 0% 0% 0% 5,87% 0% 0% 1,35% 2,05% 1,83%

SSAP Tarragona 0% 0% 0% 0% 0% 2,68% 0% 0% 26,94% 0% 19,98%

Total general 4,85% 4,46% 15,92% 12,08% 11,08% 11,03% 20,05% 11,74% 13,81% 8,28% 12,85%

PHPT: Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa; SSAP: Serveis Socials en l’Àmbit penal; BCN: Barcelona; D: Dones; H: Homes.
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Percentatge d’absentisme per incapacitat temporal del personal dels centres educatius

 Any 2020 Equip directiu Oficines Personal laboral Tractament
Total 

generalD H D H D H D H

Can Llupià 0% 0% 24,76% 0% 0% 0% 23,44% 15,68% 19,37%
El Segre 0% 1,91% 14,77% 0% 0% 5,74% 14,14% 14,72% 13%

Els Til·lers 0% 87,98% 1,37% 1,55% 10,66% 26,50% 5,26% 9,26% 11,95%

Folch i Torres 0% 0% 0% 0% 2,19% 0% 11,85% 5,44% 6,64%

L’Alzina 7,65% 21,86% 0,75% 9,02% 15,76% 20,22% 22,86% 15,03% 18,40%

Montilivi 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18,92% 10,25% 11,80%

Oriol Badia 3,01% 4,10% 13,11% 0% 20,90% 66,76% 11,35% 11,58% 14,37%

Unitat de Convivència 
Grup Educatiu - BCN

0% 0% 0% 0% 0% 0% 1,09% 50,20% 23,63%

Unitat de Convivència 
Grup Educatiu - Girona

0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,46% 4,92% 4,65%

Total general 2,66% 14,16% 11,61% 3,20% 9,46% 18,30% 19,19% 14,52% 16,21%

Annex 4

Professionals dels centres penitenciaris 

Equip directiu Interior Oficines Personal laboral Tractament Total 
generalAny D H D H D H D H D H

2016
2017 2 2

2018

2019 1 1

2020 1 1 2

Total general 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 5

Annex 5

Recompte de jubilacions personal de centres penitenciaris

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total general

Brians 1 8 6 7 15 11 19 12 20 34 27 159
Brians 2 2 9 4 11 10 5 14 16 24 32 127

Dones BCN 4 6 8 10 9 18 7 14 24 9 109

Joves 5 5 6 8 14 14 12 19 15 12 110

Lledoners 3 3 3 6 5 7 4 7 13 12 63

Mas d’Enric 3 3 8 8 11 9 21 15 12 11 101

Obert 2 BCN 3 6 3 2 11 9 9 6 8 7 64

Obert Girona 2 1 3 1 5 3 3 4 6 4 32

Obert Lleida 1 1 2 2 3 3 5 4 3 6 30

Obert Tarragona 1 2 3 3 7 3 6 7 3 1 36

Ponent 5 12 10 25 21 17 28 20 28 28 194

Puig de les Basses 1 6 4 7 8 10 7 13 9 11 76

Quatre Camins 2 9 8 9 18 17 19 21 38 34 175

PHPT 1 2 1 3 3 3 1 7 5 26

SSAP BCN - Joves 1 1

SSAP BCN - Brians 1 1 1 2

SSAP BCN - Brians 2 1 1 1 3

SSAP BCN - Quatre 
Camins

1 2 2 5

SSAP Girona– Puig 
Basses 

1 1 1 3
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total general

SSAP Tarragona– Mas 
Enric

2 2

SSAP BCN 2 1 3 5 5 2 4 2 5 3 32

SSAP Girona 1 2 1 4

SSAP Lleida 1 3 5 1 2 12

SSAP Tarragona 1 1 1 1 1 5

Total general 43 71 77 114 147 143 162 175 234 205 1.371

Recompte de jubilacions personal dels centres educatius

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total general

Can Llupià 1 3 1 1 1 2 4 13

El Segre 1 2 2 1 1 1 3 11

Els Til·lers 1 1 3 1 3 1 10

Folch i Torres 1 2 1 1 2 2 9

L’Alzina 1 1 5 2 2 3 4 5 2 5 30

Montilivi 1 1 2

Oriol Badia 1 2 1 1 1 6

Unitat Convivència Grup 
Educatiu - Girona 

1 1

Total general 4 4 9 10 10 7 7 8 10 13 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla 
dels centres penitenciaris i de justícia juvenil
314-00774/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
de la plantilla dels centres penitenciaris i de justícia juvenil que 
supera els cinquanta anys
314-00775/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
la plantilla dels centres penitenciaris i de justícia juvenil que supera 
els cinquanta cinc anys
314-00776/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’interins en la plantilla dels centres penitenciaris i de justícia juvenil
314-00777/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’interins a l’àrea de vigilància dels centres penitenciaris
314-00778/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’interins a l’àrea de tractament dels centres penitenciaris
314-00779/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de temps 
que estan els interins als centres penitenciaris i de justícia juvenil
314-00780/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de la 
interinitat del personal dels serveis penitenciaris i de justícia juvenil
314-00781/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’absentisme 
laboral als centres penitenciaris i de justícia juvenil
314-00782/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de baixes laborals per malaltia professional als centres penitenciaris 
i de justícia juvenil
314-00783/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
jubilacions en la plantilla dels centres penitenciaris i de justícia 
juvenil els pròxims deu anys
314-00784/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del 
Departament de Justícia amb relació a la cobertura de les places 
vacants per jubilació els pròxims deu anys
314-00785/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un pla 
de jubilacions anticipades per als professionals dels centres 
penitenciaris
314-00786/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un pla de 
jubilacions anticipades per als professionals dels centres de justícia 
juvenil
314-00787/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació 
de la segona activitat dels professionals de l’àmbit penitenciari
314-00788/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un projecte 
per a facilitar la segona activitat als professionals de la justícia 
juvenil
314-00789/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals de l’àmbit penitenciari que ha sol·licitat la segona 
activitat els darrers quatre anys
314-00790/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de segona 
activitat dels professionals de l’àmbit penitenciari a les oficines del 
Departament de Justícia
314-00791/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
convocar oposicions del grup B per a comandaments intermedis 
dels centres penitenciaris
314-00792/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00773/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en 
funcionament de la vigilància preventiva amb drons de la línia 
ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
314-00898/13

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00898/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-00899/13 a 314-
00901/13.

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

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) disposa d’un inventari de tots 
els talussos i vessants de la línia Lleida - La Pobla de Segur, elaborat per l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). L’ICGC realitza la inspecció de totes 
les vessants i els talussos de la línia i, en particular, els més prioritaris i de més al-
çada s’inspeccionen amb drons, els quals permeten acostar-se a les masses rocoses 
per a avaluar-ne el seu estat. Aquesta tasca es realitza amb anterioritat a l’any 2016.

Cadascun dels talussos i vessants tenen una prioritat d’actuació de protecció en 
funció del seu risc potencial, la qual es va actualitzant en cadascuna de les visites.

Les actuacions de protecció s’executen ordenadament segons la priorització esta-
blerta per l’ICGC. Aquesta és la mateixa dinàmica de treball en matèria de seguretat 
que FGC porta a terme a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, als serveis 
dels cremalleres de Montserrat i Núria i als accessos viaris a les estacions de mun-
tanya. Totes les vessants monitoritzades, amb seguiment continuat i amb inversió 
continuada.

A banda de la inspecció periòdica amb drons dels talussos i vessants de la lí-
nia més prioritaris i de més alçada, en aquells que presenten un major risc poten-
cial s’han instal·lat detectors a les barreres dinàmiques de contenció de pedres, de 
tal manera que quan un hipotètic despreniment incideixi en una barrera, automà-
ticament s’informa un senyal de la via (aspa / fletxa) que avisa el tren, per tal que 
aquest circuli en règim de marxa a la vista i així poder aturar-se si s’escau.

Aquest sistema estava previst instal·lar-lo durant l’any 2021, en el marc de les in-
versions anuals previstes, i es va instal·lar el passat mes d’abril. Aquest sistema no 
evitarà esllavissades, però encara que aquestes puguin ser de petit abast, serà un nou 
instrument per a evitar incidents.

Cal destacar la important inversió dedicada en actuacions de manteniment i mi-
llora d’infraestructures a la línia Lleida - La Pobla de Segur (túnels, vessants, ta-
lussos i ponts). Des de l’any 2005 en què FGC va assumir la gestió de la línia fins 
l’any 2014, es van invertir 37,06 M€, i en el període 2015 - 2018, han estat 46,34 
M€. L’any 2019, 11 M€; l’any 2020, 8 M€ i per l’any 2021 està previst 9,1 M€ per a 
l’adequació i millora de túnels, vessants, talussos i ponts.

Sobre el funcionament del servei, immediatament després de l’accident causat 
per l’esllavissada de roques a la línia Lleida - La Pobla de Segur, el passat 12 de 
març, es van iniciar els treballs necessaris per assegurar la infraestructura i per re-
parar el tren accidentat, amb l’objectiu de restablir el servei ferroviari en el tram 
Balaguer - La Pobla de Segur.
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Aquests treballs van permetre iniciar el servei turístic del Tren dels Llacs dissab-
te 3 d’abril, tal i com estava previst. El divendres 16 d’abril d’enguany es va recupe-
rar el servei habitual de trens.

Finalment, pel que fa al model de gestió de les noves Rodalies de Lleida, FGC 
consolidarà i permetrà estendre el model aplicat a la línia Lleida - La Pobla de Se-
gur, molt valorat pel territori i usuaris, al conjunt dels serveis ferroviaris de Lleida, 
constituint un servei de qualitat de Rodalies de Lleida amb una operació mixta tren-
bus, aprofitant sinèrgies i desenvolupant estratègies de gestió eficient de la mobilitat.

Les línies LR1 i LR2 formen part del servei de Rodalies de Lleida des de l’any 
2017. En aquest sentit, està previst que la gestió de les noves Rodalies de Lleida in-
corpori l’operació de la línia de tren Lleida - La Pobla de Segur.

Barcelona, 6 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
seguretat adoptades a la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla 
de Segur
314-00899/13

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00898/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del 
restabliment del servei de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla 
de Segur
314-00900/13

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00898/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’integrar 
la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur en el Pla de rodalia 
de Lleida
314-00901/13

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00898/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
d’ordenar als Mossos d’Esquadra que facin identificacions 
preventives a persones que van a manifestacions
314-00924/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-00924/13, 314-
00925/13, 314-00926/13, 314-00927/13, 314-00928/13, 314-00929/13, 314-00930/13 
i 314-00931/13, us informo del següent:

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

En virtut de l’article 16 de la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciuta-
dana (LOPSC) i de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de 
reunió, els agents de les Forces i Cossos de Seguretat podran requerir la identificació 
de les persones per donar compliment a les seves funcions d’indagació i prevenció 
delictiva i per a la sanció d’infraccions penals i administratives quan existeixin in-
dicis d’haver pogut participar en la comissió d’una infracció i quan, en atenció a les 
circumstàncies que concorren, es consideri raonablement necessària l’acreditació de 
la identitat per a prevenir la comissió d’un delicte. A la pràctica de la identificació 
es respectaran estrictament els principis de proporcionalitat, igualtat de tracte i no 
discriminació per raó de naixement, nacionalitat, origen racial o ètnic, sexe, religió 
o creences, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social. La persona requerida per ser identificada 
serà informada de forma immediata i comprensible de les raons d’aquesta sol·licitud.

Els agents que efectuen identificacions en el marc d’una manifestació fan identi-
ficacions per tal de donar compliment a l’art 16 de la LOPSC. La col·laboració ciuta-
dana resulta indispensable per al compliment de les funcions d’indagació i preven-
ció delictiva a càrrec de les Forces i Cossos de Seguretat i per garantir la seguretat 
ciutadana.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) s’ajusta al marc ju-
rídic en les seves actuacions i està compromesa en la lluita contra qualsevol forma 
de discriminació.

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra, a l’article 11.1.a) preveu que els membres de la PG-ME actuaran en el compli-
ment de les seves funcions amb absoluta neutralitat política i imparcialitat sense cap 
discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, veïnat, lloc de naixe-
ment o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Per altra banda, 
el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya, vigent des del febrer de 2015, orienta i 
inspira les actuacions de la PG-ME. Aquest codi s’inspira en l’esperit i la lletra de 
la Declaració universal dels drets humans (10.12.1948), en el Conveni europeu de 
drets humans (1950), en el Pacte internacional de drets civils i polítics (16.12.1966) 
i en el Codi europeu d’ètica de la policia (2001) del Consell d’Europa i estableix, al 
preàmbul, que la Policia de Catalunya ha de vetllar pels drets i la seguretat de les 
persones, ha de cercar, en tot moment, el bé comú, respectar la dignitat i l’autonomia 
de les persones i de les organitzacions de la societat civil i practicar l’equitat evitant 
sempre de caure en qualsevol forma de discriminació.



BOPC 86
20 de juliol de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 69 

Des del Departament d’Interior hi ha un compromís total amb el compliment de 
la legalitat i el respecte dels drets humans. Hi ha, també, una col·laboració continuada 
amb el Síndic de Greuges, en tant que Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, 
i amb el Defensor del Pueblo, com a Mecanismo Nacional de Prevención de la Tor-
tura. D’igual manera, són freqüents les reunions i la col·laboració entre la PG-ME i 
diferents entitats o associacions implicades en la defensa dels drets humans.

La formació en la defensa dels drets humans està present al llarg de tota la car-
rera professional de la PG-ME, tant a la formació bàsica d’accés al cos, com pos-
teriorment en la formació per a l’especialització i en la formació per a la promoció.

La PG-ME està compromesa en la millora del model de policia democràtica des 
de la perspectiva de la seguretat humana que aporten les Nacions Unides, des del 
reconeixement i defensa de la professionalitat dels servidors públics que conformen 
el cos i també des de la constant voluntat de millora.

La finalitat de les identificacions en el marc de les manifestacions no és altra que 
l’aplicació de l’article 16.1 la LOPSC. Aquesta norma, com s’ha esmentat abans, ha-
bilita els agents actuants per requerir la identificació de les persones en el marc de 
les seves funcions d’indagació i prevenció delictiva, per sancionar les infraccions 
penals i administratives i per prevenir la comissió de delictes.

L’article 16.1 LOPSC preveu que els agents de les forces i cossos de seguretat 
(FCS) poden requerir la identificació de les persones en els supòsits següents:

– Quan hi hagi indicis que han pogut participar en la comissió d’una infracció.
– Quan, en atenció a les circumstàncies concurrents, es consideri raonablement 

necessari que les persones acreditin la seva identitat per prevenir la comissió d’un 
delicte.

En aquests supòsits, els agents poden fer les comprovacions necessàries a la via 
pública o en el lloc on s’hagi fet el requeriment, inclosa la identificació de persones 
amb la cara totalment o parcialment coberta amb qualsevol tipus de peça o objecte 
que n’impedeixi o dificulti la identificació, sempre que aquesta sigui necessària als 
efectes indicats.

D’acord amb el que preveu l’article 19 de la LOPSC, les diligències d’identifi-
cació, registre i comprovació practicades pels agents de les FCS en aplicació de les 
previsions d’aquesta Llei no han d’estar subjectes a les mateixes formalitats que la 
detenció.

La identificació d’una persona per part dels agents de les FCS ha d’estar justifica-
da en l’existència de determinades circumstàncies que puguin ser valorades de ma-
nera lògica i raonada pels agents com a indicis de la comissió o de la voluntat de co-
metre alguna infracció penal, o com a indicis que ha pogut participar en la comissió 
d’una infracció administrativa. La motivació de la identificació sempre ha de quedar 
reflectida, de forma clara i explícita a:

– l’acta de denúncia que s’estengui, en el cas de constatar-se la comissió d’una 
infracció administrativa, o en l’atestat que s’instrueixi, si el que es constata és la co-
missió d’una infracció penal;

– les aplicacions informàtiques d’identificacions quan no s’hagi estès cap acta de 
denúncia o atestat.

Quan les dades personals constin en els fitxers policials amb motiu d’una iden-
tificació negativa en aplicació de la LOPSC i hagin passat 90 dies des de la seva in-
troducció al sistema, es cancel·laran de manera automàtica.

L’article 16.2 de la LOPSC preveu que els agents poden requerir a les persones 
que no puguin ser identificades a la via pública que els acompanyin a les dependèn-
cies policials més properes als efectes d’identificació durant el temps estrictament 
necessari. Les diligències d’identificació practicades en seu policial, així com els 
motius, les circumstàncies i la durada d’aquestes, es recullen a un llibre registre i les 
seves dades només es poden comunicar a l’autoritat judicial competent i al Ministeri 
Fiscal. L’òrgan competent de l’Administració ha de remetre mensualment al Minis-



BOPC 86
20 de juliol de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 70

teri Fiscal un extracte de les diligències d’identificació. Els assentaments del llibre 
registre s’han de cancel·lar d’ofici una vegada transcorreguts tres anys.

Per altra banda, tota persona té el dret a obtenir la cancel·lació de les dades de 
caràcter personal incloses en els fitxers gestionats per la Direcció General de la Po-
licia quan no siguin necessàries per a la finalitat que n’hagi motivat el tractament. 
Hi ha la necessitat, però, de mantenir les dades fins a la conclusió d’una investigació 
o d’un procediment concret, la resolució judicial ferma, especialment l’absolutòria, 
l’indult, la rehabilitació i la prescripció de la responsabilitat. Tothom té dret a sol·li-
citar l’accés, la rectificació i la cancel·lació de les seves dades personals recollides 
als fitxers policials gestionats per la Direcció General de la Policia. Des de la pàgina 
web de la PG-ME és possible fer aquesta gestió a l’enllaç següent:

La PG-ME, en tant que policia democràtica al servei dels drets i de les lliber-
tats de la ciutadania, no disposa de cap ordre, circular ni protocol que habiliti per a 
identificar les persones que s’adrecen a manifestacions en funció de la seva estètica 
ni qualsevol altra pràctica discriminatòria.

Per últim, com s’ha expressat amb anterioritat, els agents que efectuen identi-
ficacions en el marc d’una manifestació fan identificacions motivades per donar 
compliment a l’article 16 de la LO 4/2015, de 30 de març, de protecció de la segu-
retat ciutadana. La motivació de la identificació sempre ha de quedar reflectida, de 
forma clara i explícita a l’acta de denúncia que s’estengui, en el cas de constatar-se 
la comissió d’una infracció administrativa, o en l’atestat que s’instrueixi, si el que 
es constata és la comissió d’una infracció penal. També ha de quedar reflectida a 
les aplicacions informàtiques d’identificacions, quan no s’hagi estès cap acta de de-
núncia o atestat.

Barcelona, 5 de juliol de 2021
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
informe jurídic relatiu a la legalitat de les identificacions preventives 
de persones que van a manifestacions
314-00925/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00924/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre 
les identificacions preventives de persones que van a manifestacions 
i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans
314-00926/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00924/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment 
de la legalitat respecte als drets humans pel Departament d’Interior
314-00927/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00924/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat 
de les identificacions preventives que fan el Mossos d’Esquadra
314-00928/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00924/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament 
de les dades derivades de les identificacions preventives que fan 
els Mossos d’Esquadra
314-00929/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00924/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap ordre, 
circular o protocol amb relació a les identificacions preventives que 
fan els Mossos d’Esquadra
314-00930/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00924/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’identifi-
cacions preventives fetes pels Mossos d’Esquadra del 2017 ençà
314-00931/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00924/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
d’ordenar que s’enregistrin imatges de les persones identificades 
quan van a manifestacions
314-00933/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-00933/13, 314-
00934/13, 314-00935/13, 314-00936/13, 314-00937/13, 314-00939/13, 314-00940/13, 
314-00941/13, 314-00945/13, 314-00946/13, 314-00947/13, 314-00948/13, 314-
00949/13 i 314-00950/13, us informo del següent:

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

Els criteris que segueix la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) 
per identificar la ciutadania són els que disposa la normativa vigent. Una identificació 
és una acció sempre motivada en base a la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de 
protecció de la seguretat ciutadana i a la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, regula-
dora del dret de reunió. L’article 16.1 de la LOPSC preveu que els agents de les forces 
i cossos de seguretat, en el compliment de les seves funcions d’indagació i prevenció 
delictiva, així com per a la sanció d’infraccions penals i administratives, poden re-
querir la identificació de les persones en els supòsits següents:

− Quan hi hagi indicis que han pogut participar en la comissió d’una infracció.
− Quan, en atenció a les circumstàncies concurrents, es consideri raonablement 

necessari que les persones acreditin la seva identitat per prevenir la comissió d’un 
delicte.

En aquests supòsits, els agents poden dur a terme les comprovacions necessàries 
a la via públic a o al lloc on s’hagi fet el requeriment, inclosa la identificació de per-
sones amb la cara no visible totalment o parcialment per utilitzar qualsevol tipus de 
peça de roba o objecte que la cobreixi, cosa que n’impedeixi o en dificulti la identi-
ficació, quan sigui necessari als efectes indicats. Fet que en cap cas implica que l’es-
tètica, l’aparença física, la indumentària ni qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social siguin per elles mateixes motiu per a realitzar identificacions en el 
context de les manifestacions.

En la pràctica de la identificació es respecten els principis de proporcionalitat, 
igualtat de tracte i no discriminació per raó de naixement, nacionalitat, origen racial o 
ètnic, sexe, religió o creences, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, opinió 
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o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. És per això que la iden-
tificació d’una persona per part dels agents ha d’estar justificada en l’existència de de-
terminades circumstàncies que puguin ser valorades de manera lògica i raonada com 
a indicis de la comissió o de la voluntat de cometre alguna infracció penal, o com a 
indicis que ha pogut participar en la comissió d’una infracció administrativa.

La motivació de la identificació sempre ha de quedar reflectida, de forma clara 
i explícita a:

– L’acta de denúncia que s’estengui, en el cas de constatar-se la comissió d’una 
infracció administrativa, o en l’atestat que s’instrueixi, si el que es constata és la co-
missió d’una infracció penal;

– Les aplicacions informàtiques d’identificacions, quan no s’hagi estès cap acta 
de denúncia o atestat.

Així, PG-ME respecta els principis d’actuació policial i els seus agents estan 
obligats a tenir en tot moment un tracte correcte i acurat amb els ciutadans, als quals 
auxilien i protegeixen, proporcionant en tot moment informació tan completa i àm-
plia com sigui possible sobre les causes i la finalitat de totes les intervencions. Així 
mateix, actuen en l’exercici de llurs funcions amb atenció als principis de congru-
ència, d’oportunitat i de proporcionalitat, i orienten la seva actuació en funció dels 
valors recollits en el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya, que es fonamenta en 
els principals textos europeus de protecció dels drets humans. De fet, la formació 
bàsica dels agents inclou mòduls específics dirigits a ampliar i aprofundir el seu co-
neixement en aquesta matèria en concret i, posteriorment, en la formació per a l’es-
pecialització i en la formació per a la promoció.

També cal afegir el compromís de millora permanent de la PG-ME, que porta 
a la supervisió de les actuacions i la revisió constant dels procediments policials. 
D’aquesta manera, es garanteix que no es vulneren, en cap cas, cap dels drets fona-
mentals de les persones identificades.

En aquest sentit, des del Departament d’Interior existeix un compromís total 
amb el compliment de la legalitat i el respecte dels drets humans. Igualment, exis-
teix també una col·laboració continuada amb el Síndic de Greuges, en tant que Me-
canisme Català de Prevenció de la Tortura, i amb el Defensor del Pueblo, com a 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. D’igual manera, són freqüents 
les reunions i la col·laboració entre la PG-ME i diferents entitats o associacions im-
plicades en la defensa dels drets humans.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) està compromesa 
en la millora del model de policia democràtica des de la perspectiva de la seguretat 
humana que aporten les Nacions Unides, des del reconeixement i la defensa de la 
professionalitat dels servidors públics que conformen el cos i també des de la cons-
tant voluntat de millora.

En les actuacions en manifestacions la decisió que es prenguin imatges o que si-
guin enregistrades es pren en la fase de planificació del dispositiu i recau en el cap 
del dispositiu o en el comandament en qui delegui decidir la necessitat de l’ús de 
videocàmeres en el supòsits de possible alteració d’ordre públic amb perill concret 
per a la seguretat ciutadana.

La pràctica d’enregistrament policial d’una manifestació està regulada en dos 
procediments normalitzats de treball de la PG-ME, un centrat en els dispositius mò-
bils d’enregistrament i l’altre, en les actuacions policials en manifestacions. Ambdós 
procediments estan desenvolupats a partir de la legislació i normativa vigent.

El mateix procediment que tracta sobre els dispositius mòbils d’enregistrament 
determina el tractament que es fa de les imatges recollides en el marc de les con-
centracions/manifestacions. En el cas que els enregistraments continguin imatges o 
sons de fets que puguin constituir una infracció administrativa greu o molt greu de 
la seguretat pública o que puguin resultar rellevants per a procediments sanciona-
dors administratius oberts en aquest àmbit o per a investigacions policials en curs, 
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la persona responsable de la custòdia lliurarà els suports originals a l’autoritat admi-
nistrativa competent de manera immediata o en el termini de setanta-dues hores a 
comptar des del moment de la finalització de la gravació.

En el cas que els enregistraments continguin imatges o sons de fets que puguin 
resultar constitutius d’infracció penal o que puguin resultar rellevants per a procedi-
ments judicials penals oberts, la persona responsable de la custòdia lliurarà els su-
ports originals a l’autoritat judicial competent de manera immediata o en el termini 
de setanta-dues hores a comptar des del moment de la finalització de la gravació. En 
aquest cas, el responsable de la custòdia conservarà una còpia del suport original, 
la qual cosa es posarà en coneixement de l’autoritat judicial en les diligències que 
s’instrueixin.

Si una mateixa gravació pot resultar d’interès per a diverses autoritats, judicials o 
administratives, el responsable de la custòdia de les gravacions podrà ordenar, a pe-
tició de l’autoritat judicial o administrativa, la realització de les còpies necessàries.

Fora d’aquests supòsits, les gravacions realitzades a l’empara de la Llei orgànica 
4/1997 s’hauran de destruir en el termini màxim d’un mes a comptar a partir de la 
data de l’enregistrament.

El responsable de la custòdia de les gravacions ha de registrar les gravacions i les 
còpies dels suports originals i ha d’emplenar un llibre de registre de protecció i con-
trol de la custòdia dels enregistraments o anàleg. Segons consta al procediment sobre 
dispositius mòbils d’enregistrament, la persona responsable de la custòdia de les gra-
vacions és el/la cap de la comissaria superior/general o el/la cap de la regió policial 
que hagi tramitat la sol·licitud o hagi autoritzat la utilització de videocàmeres pel pro-
cediment urgent.

La regulació de la utilització de videocàmeres mòbils estableix un sistema de 
garanties que parteix de la necessitat d’autorització prèvia per part de la Direcció 
General d’Administració de la Seguretat (DGAS), llevat de supòsits de màxima ur-
gència i sempre que les circumstàncies del cas impedeixin l’obtenció a temps de 
l’autorització preceptiva, o bé quan es tracti de vies o llocs públics on s’hagi autorit-
zat la instal·lació de videocàmeres fixes.

El cap del dispositiu, o el comandament en qui delegui, ha d’emplenar el formu-
lari G28 Qüestionari per sol·licitar informes sobre la utilització de videocàmeres 
mòbils a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya 
(CCDVC). Aquest formulari demana que es faci una descripció general de l’objecte 
de la gravació i dades sobre l’espai on s’enregistrarà, així com dades tècniques dels 
equips enregistradors.

Barcelona, 5 de juliol de 2021
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap 
ordre, circular o protocol amb relació als enregistraments en vídeo 
d’imatges de les persones identificades quan van a manifestacions
314-00934/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00933/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha elaborat 
cap informe jurídic relatiu a la legalitat d’enregistrar imatges 
de les persones identificades quan van a manifestacions
314-00935/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament 
de les dades dels enregistraments de les persones identificades 
preventivament pels Mossos d’Esquadra
314-00936/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de 
les dades dels enregistraments de les persones identificades 
preventivament pels Mossos d’Esquadra
314-00937/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre 
l’enregistrament de manifestacions i el respecte al dret a la integritat 
física i la intimitat
314-00939/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00933/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre 
l’enregistrament de les persones identificades preventivament 
pels Mossos d’Esquadra i el respecte al dret a la integritat física 
i la intimitat
314-00940/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut de 
la sol·licitud per a enregistrar vídeos de les persones identificades 
preventivament pels Mossos d’Esquadra
314-00941/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
per a l’enregistrament i per a l’ús, el tractament i la custòdia 
dels enregistraments de les persones identificades preventivament 
pels Mossos d’Esquadra
314-00945/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
respecte a la presa de fotografies pels Mossos d’Esquadra en 
les manifestacions
314-00946/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00933/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix 
entre l’enregistrament de vídeos de les persones identificades 
preventivament i el respecte al dret a la integritat física i a la intimitat
314-00947/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa 
a les manifestacions que han d’ésser enregistrades
314-00948/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa 
a les manifestacions de les quals s’han de prendre fotografies
314-00949/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de 
la proporcionalitat, la legalitat i el respecte dels drets humans 
en les actuacions dels Mossos d’Esquadra en les manifestacions
314-00950/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00933/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el Departament de Territori i Sostenibilitat encarrega l’execució d’una 
rotonda urbana contravenint al Pla d’ordenació urbanística municipal 
de Tremp (Pallars Jussà)
314-00952/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-00952/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-00953/13 i 314-
00954/13.

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

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, emparat 
en la Llei de carreteres, promou l’execució d’una rotonda urbana a Tremp, en coordi-
nació amb l’Ajuntament de Tremp, per a la millora de la seguretat viària i ordenació 
els girs esquerra del trànsit a la carretera C-13, titularitat de la Generalitat de Cata-
lunya, al seu pas pel municipi de Tremp.

Així mateix, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Ter-
ritori, amb el coneixement i vistiplau de l’Ajuntament de Tremp, ha ajustat el projec-
te inicialment aprovat amb l’objectiu d’optimitzar tècnicament la solució inicialment 
aprovada i augmentar la millora de la seguretat viària simplificant els moviments.

En aquest sentit, d’acord amb allò disposat a l’article 15 de la Llei de carreteres, 
no es preceptiu el tràmit d’Informació Pública en aquest projecte.

Les modificacions respecte a la solució original que quedaran recollides en un 
projecte modificat, van ser informades pel Servei Territorial de Carreteres de Lleida 
a l’Ajuntament de Tremp i als veïns afectats el proppassat 29 d’abril. Per tant, aques-
ta nova solució està en coneixement i validada per l’Ajuntament, abans d’iniciar-se 
els tràmits de redacció del projecte modificat.

En aquests moments està en fase de redacció el projecte modificat. Un cop aquest 
projecte estigui redactat completament i aprovat definitivament es farà la tramesa 
oficial a l’Ajuntament de la mateixa forma que es va fer amb el document inicial.

Barcelona, 6 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’esmena 
del projecte de millora del nus a la carretera C-13, PK 87+126, 
al pas per Tremp (Pallars Jussà)
314-00953/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00952/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desconeixement 
de les modificacions del projecte de millora del nus a la carretera 
C-13, PK 87+126, al pas per Tremp (Pallars Jussà)
314-00954/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00952/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
d’acollida per a les dones en situació de violència masclista
314-01106/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 314-01106/13 us in-
formo del següent:

Per raons de seguretat les dades relatives a la ubicació territorial d’aquests ser-
veis són confidencials i per aquest motiu no es pot traslladar el mapa de serveis que 
sol·liciten.

Respecte a la dotació econòmica, cadascun dels Serveis d’Acollida i Recuperació 
(SAR) tenen una dotació de 489.989,61€ més IVA i cadascun dels Serveis Substitu-
toris de la Llar (SSL) de 94.433,98 euros més IVA.

Per últim i en relació amb la consulta del grup parlamentari referent a la dotació 
de personal, els SAR tenen entre 9 i 11 professionals i un total per tots els serveis de 
69 professionals i els SSL, 2 professionals i un total per tots els serveis de 83 pro-
fessionals.

Barcelona, 5 de juliol de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de demandants de feines relacionades amb la cura el 2019 i el 2020
314-01128/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 314-01128/13 us in-
formo del següent:

Les ocupacions sobre les que s’ha fet l’extracció de dades:
23291047 Orientadors escolars
56291025 Cuidadors de persones amb discapacitat i/o dependència, en institucions
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57101013 Assistents domiciliaris
57211015 Cuidadors en llar d’infants
57211024 Cuidadors - Acompanyants en autobusos escolars
57211033 Vigilants en menjador escolar
57221018 Cuidadors de nens en domicilis
D’aquestes ocupacions, el nombre de persones que tenen registrada en la seva 

demanda una ocupació de les anteriors i que han estat inscrites com a mínim un dia 
entre el dia 1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020 són: 

Sexe Núm.

Homes 6.471 
Dones 88.551 

Barcelona, 7 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords aprovats 
per la Taula de Ciutadania i Immigració el 2019 i 2020 que han estat 
aplicats
314-01185/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 314-01185 a 314-
01189/13 us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt 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 conjunt 
per proporcionar major cohesió a la informació.

Els acords que es van aprovar el 2019 i es van dur a terme posteriorment són:
– Creació o ratificació dels grups de treball de la Taula de Ciutadania i Immi-

gració:
• Grup de treball sobre treball de la llar i de les cures
• Grup de treball per al seguiment de l’acord per un debat responsable sobre im-

migració i contra el racisme i la xenofòbia
• Grup de treball per al canvi del marc normatiu en matèria d’estrangeria, refugi 

i accés a la nacionalitat
• Grup de treball sobre lluita contra la discriminació i el delicte d’odi
– Debat o aprovació del document marc del Pacte Nacional per a la Intercultu-

ralitat
Els acords que es van aprovar el 2020 i es van dur a terme posteriorment són:
– Manifest «Sortim de la Crisi Amb Igualtat», davant l’epidèmia de la Covid-19 

en l’àmbit de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
– Posicionament de la Taula de Ciutadania i Immigració davant la no renovació 

de permisos de residència dels joves migrants sols.
Les campanyes que es van impulsar el 2020 són:
– Manifest «Sortim de la Crisi Amb Igualtat», davant l’epidèmia de la Covid-19 

en l’àmbit de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
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– Posicionament de la Taula de Ciutadania i Immigració davant la no renovació 
de permisos de residència dels joves migrants sols.

La Taula de ciutadania i immigració es va reunir dues vegades el 2019 i tres el 
2020. I no se li va assignar cap pressupost.

Les accions del Govern de la Generalitat sobre la declaració de la Taula de ciuta-
dania i immigració amb relació al manteniment de la regularitat administrativa dels 
joves migrats sols (entre 18 i 21 anys) van ser:

– Enviar l’esmenada declaració a la secretaria d’estat de migracions d’aquell mo-
ment, la Sra. Hana Jalloul Muro

– Crear un grup de treball jurídic del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per a la participació en la consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte 
normatiu pel qual es modifica el Reglament de Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

– Enviar la proposta d’al·legacions a l’esmenada consulta pública
– L’aleshores conseller Chakir el Homrani va enviar una carta al ministre d’in-

clusió seguretat social i migracions, el Sr. José Luis Escrivá, amb les al·legacions a 
la proposta de modificació del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets 
i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva 
reforma per la Llei Orgànica 2/2009.

Barcelona, 5 de juliol de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
impulsades per la Taula de Ciutadania i Immigració el 2019 i 2020
314-01186/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01185/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència 
de reunions de la Taula de Ciutadania i Immigració
314-01187/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01185/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
assignat a la Taula de Ciutadania i Immigració
314-01188/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01185/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta i les accions 
amb relació a la declaració de la Taula de Ciutadania Immigració pel que 
fa al manteniment de la regularitat administrativa dels joves migrats sols 
entre 18 i 21 anys
314-01189/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01185/13.

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

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-01508/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01509/13 i 314-
01510/13.

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

La comunicació de l’accident va entrar per guàrdia i el mateix dia l’inspector de 
guàrdia acompanyat per un tècnic habilitat va visitar el centre de treball de la em-
presa Ampans Mediambient SL situat al carrer Castelladral núm. 15 de Manresa.

Al finalitzar la visita, l’inspector de treball va fer diligència sol·licitant documen-
tació i la compareixença de l’empresa a les instal·lacions de la Inspecció de Treball 
el proper 7 de juliol.

També es deixa constància mitjançant diligència de requeriment que «no es po-
drà utilitzar l’equip (grua) fins que es garanteixi la total seguretat de la grua i el fun-
cionament del sistema hidràulic», ja que en el moment de l’accident el treballador 
estava utilitzant la grua.

Respecte a la resta de dades sol·licitades, us informem que a data d’avui no és 
possible donar aquesta informació, ja que degut al ciberatac que ha patit el Minis-
teri de Treball i Economia Social, ha fet que les aplicacions i base de dades estiguin 
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tancades fins a nou avís. Una de les bases de dades més afectada és la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de l’Administració General de l’Estat i que afecta, alhora, 
a la Inspecció de Treball de Catalunya, al ser una base de dades compartida.

Barcelona, 7 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients que 
el Departament de Treball i Empresa ha obert a l’empresa Ampans 
Medi Ambient per l’incompliment d’alguna normativa
314-01509/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01508/13.

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

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01508/13.

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

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 314-01567/13 us in-
formo del següent:

El nombre de personal tècnic d’atenció al públic adscrit a les oficines de treball 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (en endavant SOC), sense comptar els 
llocs de direcció d’oficina atès que són llocs de comandament essencials, sumen un 
total de 485 efectius. En concret, la distribució territorial d’aquests efectius és:

– Servei Territorial d’Ocupació a Barcelona Nord: 140
– Servei Territorial d’Ocupació a Barcelona Sud: 155
– Servei Territorial d’Ocupació a la Catalunya Central: 31
– Servei Territorial d’Ocupació a Girona: 57
– Servei Territorial d’Ocupació a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran: 33



BOPC 86
20 de juliol de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 84

– Servei Territorial d’Ocupació a Tarragona: 51
– Servei Territorial d’Ocupació a les Terres de l’Ebre: 18
Així mateix, per centre de treball, les dades són: 

Relació tècnics a Oficines Treball. Juny 2021 Total

OT Alt Maresme 8
OT Badalona Aribau 10

OT Badalona Casagemes 11

OT Barberà del Vallès 4

OT Cerdanyola del Vallès 4

OT Granollers Franqueses 11

OT Granollers Perifèria 8

OT Mataró 13

OT Mollet del Vallès 6

OT Premià de Mar 6

OT Ripollet del Vallès 6

OT Rubí 5

OT Sabadell Centre 8

OT Sabadell Sardà 11

OT Sant Adrià del Besós 3

OT Sant Cugat del Vallès 3

OT Santa Coloma de Gramenet 8

OT Terrassa 15

OT Barcelona Aragó 8

OT Barcelona Barri Gòtic 11

OT Barcelona Dante 7

OT Barcelona Guineueta 8

OT Barcelona Lesseps 6

OT Barcelona Mallorca 6

OT Barcelona Poblenou 6

OT Barcelona Sant Andreu 6

OT Barcelona Sepúlveda 7

OT Barcelona Verneda 5

OT Cornellà de Llobregat 6

OT Esplugues de Llobregat 3

OT Gavà 5

OT Hospitalet Cobalto 10

OT Hospitalet La Farga 10

OT Martorell 8

OT Prat de Llobregat 5

OT Sant Boi de Llobregat 6

OT Sant Feliu de Llobregat 8

OT Sant Vicenç dels Horts 1

OT Viladecans 5

OT Vilafranca del Penedès 8

OT Vilanova i la Geltrú 10

OT Anoia 7

OT Berga 2

OT Manresa 11

OT Solsona 2

OT Vic 9

OT Bisbal d’Empordà 5

OT Blanes 9

OT Figueres 7

OT Girona 10

OT Olot 5

OT Palamós 7
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Relació tècnics a Oficines Treball. Juny 2021 Total

OT Ripoll 4
OT Salt 10

OT Balaguer 6

OT Lleida 18

OT Seu d’Urgell 2

OT Tàrrega 3

OT Tremp 2

OT Vielha e Mijaran 2

OT Cambrils 4

OT Reus 11

OT Tarragona Campclar 11

OT Tarragona Centre 12

OT Valls 5

OT Vendrell 8

OT Amposta 8

OT Mora d’Ebre 1

OT Tortosa 9

Total 485

Barcelona, 7 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

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

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 314-01568/13 us in-
formo del següent:

L’evolució del personal tècnic de les oficines del SOC durant els darrers deu anys 
(de desembre de 2010 a juny de 2021), en termes globals, ha estat la següent:
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Nota: No s’inclouen com personal tècnic els llocs de directors/es d’oficina, atès que són llocs de comandament 
essencials.

Així mateix, l’evolució del personal tècnic de les oficines del SOC, desglossat 
per places d’estructura i places de programes, és:

L’evolució del personal tècnic per oficines de treball és: 

Centre de Treball 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ot de l’Alt Maresme 5 5 4 4 6 6 7 7 9 7 9 8
Ot d’Amposta 6 7 7 5 6 6 7 8 6 9 8 8
Ot de Badalona - Aribau 6 7 6 4 5 7 7 6 7 6 7 10
Ot de Badalona - Casagemes 11 11 9 6 8 10 10 11 11 10 10 11
Ot de Balaguer 5 4 4 4 4 5 4 5 6 5 5 6
Ot de Barberà del Vallès 7 8 7 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Ot de Barcelona - Aragó 11 11 11 5 6 10 9 6 6 7 4 8
Ot de Barcelona - Barri Gòtic 25 20 17 10 11 12 11 12 13 10 10 11
Ot de Barcelona - Dante 6 6 6 4 5 7 6 7 8 8 8 7
Ot de Barcelona - Guineueta 9 10 10 5 6 9 9 8 8 9 9 8
Ot de Barcelona - Lesseps 11 11 10 7 6 7 6 6 8 8 8 6
Ot de Barcelona - Mallorca 9 9 8 5 5 6 6 7 7 8 9 6
Ot de Barcelona - Poble Nou 7 8 8 5 5 6 6 8 5 5 4 6
Ot de Barcelona - Sant Andreu 5 6 5 4 5 5 6 5 4 6 6 6
Ot de Barcelona - Sants 8 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ot de Barcelona - Sepúlveda 21 18 16 9 10 12 11 15 12 12 9 7
Ot de Barcelona - Verneda 7 7 7 4 4 6 6 5 7 7 6 5
Ot de Berga 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2
Ot de Blanes 7 7 5 4 4 8 6 9 8 5 8 9
Ot de Cambrils 7 7 6 5 6 7 7 6 6 5 6 4
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Centre de Treball 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ot de Cerdanyola del Vallès 6 5 5 3 3 4 3 4 5 4 5 4
Ot de Cornellà de Llobregat 10 10 8 5 5 6 7 6 8 7 8 6
Ot de Figueres 7 8 8 3 5 8 7 9 10 8 9 7
Ot de Gavà 8 8 7 5 6 7 4 8 6 7 7 5
Ot de Girona 10 8 8 6 6 8 9 8 10 8 10 10
Ot de Granollers Franqueses 10 8 8 6 7 9 10 11 9 9 10 11
Ot de Granollers - Perifèria 5 6 6 5 6 8 8 9 8 6 8 8
Ot de la Bisbal d’Empordà 3 3 3 1 2 4 3 7 5 4 5 5
Ot de la Seu d’Urgell 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2
Ot de l’Anoia 7 8 7 5 5 8 7 7 7 9 8 7
Ot de l’Hospitalet - Cobalto 13 15 12 6 6 10 9 10 10 7 10 10
Ot de l’Hospitalet - La Farga 10 12 11 7 8 9 9 10 11 10 10 10
Ot de Lleida 12 21 20 14 15 17 15 18 19 16 18 18
Ot de Lleida Comarcal 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ot de Manresa 14 13 13 6 7 12 12 14 13 12 12 11
Ot de Martorell 7 8 8 7 7 10 10 10 7 6 5 8
Ot de Mataró 13 10 10 8 8 11 11 12 11 7 9 13
Ot de Mollet del Vallès 5 5 6 5 5 5 7 6 6 5 6 6
Ot de Mora d’Ebre 1 0 0 0 1 3 2 1 1 1 1 1
Ot de Palamós 5 4 5 3 3 5 5 7 7 6 7 7
Ot de Premià de Mar 6 7 7 5 5 7 7 8 5 6 6 6
Ot de Reus 11 13 10 7 6 9 7 13 13 10 12 11
Ot de Ripoll 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4
Ot de Ripollet del Vallès 6 6 5 3 3 5 5 6 7 6 6 6
Ot de Rubí 7 7 7 3 4 6 6 8 7 6 6 5
Ot de Sabadell - Centre 9 11 11 7 7 10 9 10 8 8 8 8
Ot de Sabadell - Sardà 10 9 8 5 6 9 10 10 11 9 9 11
Ot de Salt 9 10 9 6 7 8 8 10 10 6 11 10
Ot de Sant Adrià del Besós 5 5 4 2 2 4 4 6 4 4 5 3
Ot de Sant Boi de Llobregat 7 8 5 4 4 6 6 6 5 6 5 6
Ot de Sant Cugat del Vallès 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3
Ot de Sant Feliu de Llobregat 11 13 13 9 10 11 10 12 11 9 10 8
Ot de Sant Vicenç dels Horts 5 5 5 2 3 5 4 5 5 5 4 1
Ot de Santa Coloma Gramanet 10 10 10 7 7 9 5 9 9 9 10 8
Ot de Solsona 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Ot de Tarragona - Campclar 13 13 11 8 9 10 11 11 12 9 11 11
Ot de Tarragona - Centre 9 9 8 6 6 8 8 10 9 7 11 12
Ot de Tàrrega 3 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 3
Ot de Terrassa 13 15 15 9 10 14 14 16 15 13 15 15
Ot de Tortosa 9 7 7 4 5 7 8 9 8 9 9 9
Ot de Tremp 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ot de Valls 5 3 3 2 3 4 4 5 5 4 6 5
Ot de Vic 10 9 7 6 7 8 9 8 9 7 9 9
Ot de Vielha e Mijaran 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Ot de Viladecans 5 5 4 2 3 4 4 5 4 2 4 5
Ot de Vilafranca del Penedès 9 9 5 5 6 7 7 7 6 10 6 8
Ot de Vilanova i la Geltrú 12 12 11 8 9 11 9 8 11 7 11 10
Ot del Prat de Llobregat 8 5 5 2 3 5 4 5 6 6 6 5
Ot del Vendrell 10 10 9 7 8 7 7 8 8 8 9 8
Ot d’Esplugues de Llobregat 3 3 3 2 3 4 4 5 5 3 5 3
Ot d’Olot 4 4 4 2 4 5 5 5 4 4 4 5
Total oficines 554 551 507 333 368 482 463 519 507 454 497 485

Barcelona, 7 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a rebaixar la ràtio d’usuaris per tècnic de les oficines 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-01569/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 314-01569/13 us in-
formo del següent:

El SOC té com objectiu incrementar el nombre de personal tècnic per persona 
usuària. Per això, les mesures que, en els darrers anys, s’han engegat et resumeixen 
a continuació:

– Per Acord del Govern, de 25 de juliol de 2017, es va crear el Programa temporal 
per a la gestió de la renda garantida de ciutadania. El caràcter multifactorial del des-
plegament d’aquesta prestació va preveure la participació de diferents òrgans en virtut 
dels diversos segments que va establir la Llei 14/2017, del 20 de juliol, i, en concret, 
al SOC li va correspondre un topall de 189 efectius.

– La necessitat de donar resposta a la nova situació socioeconòmica derivada de 
l’actual pandèmia va incrementar la demanda de la renda garantida de ciutadania 
i, com a conseqüència, a partir de l’octubre de 2021, es va incrementar la relació 
de llocs de treball en 166 places, dels quals corresponen a les oficines de treball 60 
llocs de tècnic/a de gestió i 102 llocs d’administratiu/iva.

– El programa estatal Reincorpora’t, finançat per la Conferència Sectorial, ha su-
posat la contractació de 230 persones orientadores adscrites a les oficines de treball 
del SOC. Aquest programa té com a finalitat l’increment del nombre d’orientadors 
per augmentar la ràtio d’orientadors per aturat i preveu la incorporació en l’estructu-
ra dels Serveis d’Ocupació de les CCAA després de l’estudi corresponent.

– S’ha incorporat 110 places de personal tècnic de gestió al capítol I del pressu-
post del SOC. Encara resta pendent fer la distribució final per oficina de treball, però 
s’aconseguirà reduir la ràtio de personal tècnic per usuaris a les oficines del SOC.

Barcelona, 7 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

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

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 314-01570/13 us in-
formo del següent:

El dia 16 de març, a causa de la crisi sanitària provocada pel Covid-19, les ofi-
cines d’ocupació del SOC tanquen l’accés al públic sense data prevista d’obertura. 
Aquest fet impossibilita la gestió presencial dels tràmits i serveis de les persones 
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interessades, que perden la seva referència de la oficina de treball on, habitualment, 
realitzen les tramitacions i gestions sobre orientació, formació i ocupació/desocu-
pació.

Davant aquesta crisi, i en tot moment, es contemplen el serveis de les oficines de 
treball com serveis bàsics i estratègics, que no admeten discontinuïtat, i es reforça 
l’objectiu de garantir els drets de la ciutadania, en especial d’aquelles persones més 
vulnerables. Per això, es desenvolupa i implanta un «Pla de suport en remot a la ciu-
tadania» per garantir un servei d’atenció continuada. Concretament, el 22 de març 
es va posar en marxa el formulari web d’inscripció com a demandant d’ocupació, el 
30 de març el telèfon d’atenció gratuïta (900 800 046) i, finalment, el 13 d’abril la 
virtualització del sistema de gestió de demanda i oferta.

I amb el doble objectiu de garantir els serveis bàsics i estratègics a la ciutadania 
i seguir les recomanacions del servei de Prevenció de Riscos Laborals, es van po-
sar en marxa diferents plans de contingència, garantint a cada OT un sistema mixt 
d’atenció: presencial i en Teletreball.

A partir de juliol de 2020 les oficines compten amb personal presencial, que 
atén sota cita prèvia. I les diferents onades de la pandèmia han condicionat diària-
ment aquest personal presencial adscrit a cada oficina. Per això, s’ha mantingut el 
servei també de forma virtual i centralitzada en cada servei territorial i reconduint 
les persones usuàries a altres oficines de treball per donar una resposta més ràpida 
i eficient.

Barcelona, 7 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

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

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 314-01571/13 us in-
formo del següent:

El Govern està treballant en una redefinició dels perfils tècnics vinculats a les 
Oficines de Treball en el marc del sistema d’ocupació de Catalunya, per tal d’opti-
mitzar els ratis d’atenció a la ciutadania.

En l’oferta de serveis a les persones, per part del SOC s’ha de garantir una prime-
ra atenció, posterior derivació i seguiment d’activitat. Serà el propi Sistema d’Ocu-
pació de Catalunya qui millorarà les ratis d’atenció.

Barcelona, 7 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Fascicle tercer
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’afectació en el Departament d’Interior de la divisió dels objectius 
de la legislatura en dues fases biennals
311-00001/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10499 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

El 23 de març d’enguany, ERC va signar un preacord amb la CUP en el qual es 
dividia la present legislatura en dues fases: una primera d’acumulació de forces que 
aniria des d’ara fins d’aquí a dos anys, i una segona que els signants denominen de 
«confrontació democràtica», en el segon bienni de la legislatura.

Del debat d’investidura i de les primeres intervencions del conseller de l’Interior 
en seu parlamentària i als mitjans de comunicació, se’n desprèn la vigència d’aquell 
acord. Atesa la importància de la qüestió, formulem algunes preguntes molt con-
cretes, que no varen ser respostes en la compareixença en Comissió per explicar els 
objectius de la present legislatura.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com afecta al Departament d’Interior aquesta divisió de la Legislatura en dues 

parts o etapes?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
concreció dels objectius de la fase de la legislatura anomenada 
«d’acumulació de forces» pel Departament d’Interior
311-00002/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10500 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

El 23 de març d’enguany, ERC va signar un preacord amb la CUP en el qual es 
dividia la present legislatura en dues fases: una primera d’acumulació de forces que 
aniria des d’ara fins d’aquí a dos anys, i una segona que els signants denominen de 
«confrontació democràtica», en el segon bienni de la legislatura.

Del debat d’investidura i de les primeres intervencions del conseller de l’Interior 
en seu parlamentària i als mitjans de comunicació, se’n desprèn la vigència d’aquell 
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acord. Atesa la importància de la qüestió, formulem algunes preguntes molt con-
cretes, que no varen ser respostes en la compareixença en Comissió per explicar els 
objectius de la present legislatura.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com es concretarà al Departament d’Interior la fase «d’acumulació de forces»?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions previstes pel conseller d’Interior per a impulsar «l’acumulació 
de forces» en la fase de la legislatura anomenada així
311-00003/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10501 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

El 23 de març d’enguany, ERC va signar un preacord amb la CUP en el qual es 
dividia la present legislatura en dues fases: una primera d’acumulació de forces que 
aniria des d’ara fins d’aquí a dos anys, i una segona que els signants denominen de 
«confrontació democràtica», en el segon bienni de la legislatura.

Del debat d’investidura i de les primeres intervencions del conseller de l’Interior 
en seu parlamentària i als mitjans de comunicació, se’n desprèn la vigència d’aquell 
acord. Atesa la importància de la qüestió, formulem algunes preguntes molt con-
cretes, que no varen ser respostes en la compareixença en Comissió per explicar els 
objectius de la present legislatura.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions legislatives o d’altra mena pensa impulsar el conseller i el de-

partament per «acumular forces»?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte pressupostari en el Departament d’Interior de «l’acumulació 
de forces» en la fase de la legislatura anomenada així
311-00004/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10502 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.
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El 23 de març d’enguany, ERC va signar un preacord amb la CUP en el qual es 
dividia la present legislatura en dues fases: una primera d’acumulació de forces que 
aniria des d’ara fins d’aquí a dos anys, i una segona que els signants denominen de 
«confrontació democràtica», en el segon bienni de la legislatura.

Del debat d’investidura i de les primeres intervencions del conseller de l’Interior 
en seu parlamentària i als mitjans de comunicació, se’n desprèn la vigència d’aquell 
acord. Atesa la importància de la qüestió, formulem algunes preguntes molt con-
cretes, que no varen ser respostes en la compareixença en Comissió per explicar els 
objectius de la present legislatura.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin impacte pressupostari preveu el Departament d’Interior que tindrà aques-

ta acumulació?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
concreció en el Cos de Mossos d’Esquadra de l’acumulació de forces 
de la fase de la legislatura anomenada així
311-00005/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10503 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

El 23 de març d’enguany, ERC va signar un preacord amb la CUP en el qual es 
dividia la present legislatura en dues fases: una primera d’acumulació de forces que 
aniria des d’ara fins d’aquí a dos anys, i una segona que els signants denominen de 
«confrontació democràtica», en el segon bienni de la legislatura.

Del debat d’investidura i de les primeres intervencions del conseller de l’Interior 
en seu parlamentària i als mitjans de comunicació, se’n desprèn la vigència d’aquell 
acord. Atesa la importància de la qüestió, formulem algunes preguntes molt con-
cretes, que no varen ser respostes en la compareixença en Comissió per explicar els 
objectius de la present legislatura.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com es concreta aquesta acumulació de forces al si del Cos de Mossos d’Es-

quadra?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
els canvis organitzatius previstos en el Departament d’Interior
311-00006/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10504 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

El 23 de març d’enguany, ERC va signar un preacord amb la CUP en el qual es 
dividia la present legislatura en dues fases: una primera d’acumulació de forces que 
aniria des d’ara fins d’aquí a dos anys, i una segona que els signants denominen de 
«confrontació democràtica», en el segon bienni de la legislatura.

Del debat d’investidura i de les primeres intervencions del conseller de l’Interior 
en seu parlamentària i als mitjans de comunicació, se’n desprèn la vigència d’aquell 
acord. Atesa la importància de la qüestió, formulem algunes preguntes molt con-
cretes, que no varen ser respostes en la compareixença en Comissió per explicar els 
objectius de la present legislatura.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es preveuen canvis organitzatius? En cas afirmatiu, quins?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el 
Departament d’Interior es reorganitzarà per a complir els objectius 
de la legislatura
311-00007/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10505 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

El 23 de març d’enguany, ERC va signar un preacord amb la CUP en el qual es 
dividia la present legislatura en dues fases: una primera d’acumulació de forces que 
aniria des d’ara fins d’aquí a dos anys, i una segona que els signants denominen de 
«confrontació democràtica», en el segon bienni de la legislatura.

Del debat d’investidura i de les primeres intervencions del conseller de l’Interior 
en seu parlamentària i als mitjans de comunicació, se’n desprèn la vigència d’aquell 
acord. Atesa la importància de la qüestió, formulem algunes preguntes molt con-
cretes, que no varen ser respostes en la compareixença en Comissió per explicar els 
objectius de la present legislatura.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Reorganitzarà el Departament d’Interior al servei d’aquest objectiu?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les expectatives del Departament d’Interior i del Cos de Mossos 
d’Esquadra en la fase de la legislatura anomenada de «confrontació 
democràtica»
311-00008/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10506 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

El 23 de març d’enguany, ERC va signar un preacord amb la CUP en el qual es 
dividia la present legislatura en dues fases: una primera d’acumulació de forces que 
aniria des d’ara fins d’aquí a dos anys, i una segona que els signants denominen de 
«confrontació democràtica», en el segon bienni de la legislatura.

Del debat d’investidura i de les primeres intervencions del conseller de l’Interior 
en seu parlamentària i als mitjans de comunicació, se’n desprèn la vigència d’aquell 
acord. Atesa la importància de la qüestió, formulem algunes preguntes molt con-
cretes, que no varen ser respostes en la compareixença en Comissió per explicar els 
objectius de la present legislatura.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què espera el Departament d’Interior i el conjunt del Govern del Cos de Mos-

sos d’Esquadra en la fase que l’esmentat acord ERC-CUP anomena de «confronta-
ció democràtica»?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si és 
conscient del que ha representat el Procés per al Cos de Mossos 
d’Esquadra
311-00009/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10507 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

El 23 de març d’enguany, ERC va signar un preacord amb la CUP en el qual es 
dividia la present legislatura en dues fases: una primera d’acumulació de forces que 
aniria des d’ara fins d’aquí a dos anys, i una segona que els signants denominen de 
«confrontació democràtica», en el segon bienni de la legislatura.

Del debat d’investidura i de les primeres intervencions del conseller de l’Interior 
en seu parlamentària i als mitjans de comunicació, se’n desprèn la vigència d’aquell 
acord. Atesa la importància de la qüestió, formulem algunes preguntes molt con-
cretes, que no varen ser respostes en la compareixença en Comissió per explicar els 
objectius de la present legislatura.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té consciència el conseller del que ha representat el procés per al CME, per a 

la seva cúpula i per al conjunt del Cos?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si optar 
per la confrontació democràtica implica desobeir les instruccions 
judicials o la legislació vigent
311-00010/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10508 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

El 23 de març d’enguany, ERC va signar un preacord amb la CUP en el qual es 
dividia la present legislatura en dues fases: una primera d’acumulació de forces que 
aniria des d’ara fins d’aquí a dos anys, i una segona que els signants denominen de 
«confrontació democràtica», en el segon bienni de la legislatura.

Del debat d’investidura i de les primeres intervencions del conseller de l’Interior 
en seu parlamentària i als mitjans de comunicació, se’n desprèn la vigència d’aquell 
acord. Atesa la importància de la qüestió, formulem algunes preguntes molt con-
cretes, que no varen ser respostes en la compareixença en Comissió per explicar els 
objectius de la present legislatura.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Optar per la confrontació democràtica implica desobeir les instruccions de 

l’àmbit judicial o alguna altra prescripció establerta a la legislació vigent?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús 
d’armes de foc pel Cos d’Agents Rurals
311-00011/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10509 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

La incorporació del Cos d’Agents Rurals al Departament d’Interior pot repre-
sentar un important pas endavant en aspectes tan sensibles com la lluita contra els 
incendis forestals, la seva investigació i el disseny d’estratègies de prevenció. L’exis-
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tència de dos cossos al si del Departament d’Interior (Cos de Mossos d’Esquadra i 
Cos d’Agents Rurals) suscita, però, alguns dubtes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del conseller respecte l’ús d’armes de foc per part del 

Cos d’Agents Rurals?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la previsió d’establir un protocol per a l’ús d’armes de foc pels 
membres del Cos d’Agents Rurals
311-00012/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10510 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

La incorporació del Cos d’Agents Rurals al Departament d’Interior pot repre-
sentar un important pas endavant en aspectes tan sensibles com la lluita contra els 
incendis forestals, la seva investigació i el disseny d’estratègies de prevenció. L’exis-
tència de dos cossos al si del Departament d’Interior (Cos de Mossos d’Esquadra 
i Cos d’Agents Rurals) suscita, però, alguns dubtes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Preveu el Departament d’Interior establir un nou protocol per l’ús d’armes per 

part dels membres del Cos d’Agents Rurals?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la condició de policia judicial del Cos d’Agents Rurals
311-00013/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10511 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

La incorporació del Cos d’Agents Rurals al Departament d’Interior pot repre-
sentar un important pas endavant en aspectes tan sensibles com la lluita contra els 
incendis forestals, la seva investigació i el disseny d’estratègies de prevenció. L’exis-
tència de dos cossos al si del Departament d’Interior (Cos de Mossos d’Esquadra i 
Cos d’Agents Rurals) suscita, però, alguns dubtes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Departament d’Interior respecte la condició de po-
licia judicial per part del Cos d’Agents Rurals?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la coordinació entre el Cos d’Agents Rurals i el Cos de Mossos 
d’Esquadra per a la protecció del medi natural
311-00014/13

ANUNCI: RAMON ESPADALER PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10512 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

La incorporació del Cos d’Agents Rurals al Departament d’Interior pot repre-
sentar un important pas endavant en aspectes tan sensibles com la lluita contra els 
incendis forestals, la seva investigació i el disseny d’estratègies de prevenció. L’exis-
tència de dos cossos al si del Departament d’Interior (Cos de Mossos d’Esquadra i 
Cos d’Agents Rurals) suscita, però, alguns dubtes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com es preveu coordinar el Cos d’Agents Rurals i el Cos de Mossos d’Esqua-

dra, particularment en allò que té a veure amb la protecció del medi natural?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSC-Units

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
els túnels de Vallvidrera no són dins la xarxa transeuropea de 
carreteres
314-01880/13

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 8799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En l’informe relatiu al compliment de la Resolució 600/XII sobre el millorament 

de les mesures de seguretat als túnels de Vallvidrera, el Departament competent obté 
com a conclusió que «les causes dels accidents han estat alienes a la infraestructura», 
descarregant tota la responsabilitat en el factor humà.
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– Aquesta conclusió, qui l’ha obtingut? La mateixa empresa concessionària, el 
Departament competent, o ha estat una empresa independent que ha auditat la segu-
retat de la infraestructura?

– Quina és la previsió que té el Departament respecte del Decret de Transposició 
de la Directiva Europea 2004/54/CE, que en la Resolució esmentada es tenia previ-
sió de tenir-la enllestida a finals de l’any 2020?

– S’han analitzat totes les alternatives possibles per assolir la separació física 
dels carrils dins dels túnels de Vallvidrera i per millorar-hi la seguretat?

– Quin és el motiu pel qual els túnels de Vallvidrera no estan dins la xarxa trans-
europea de carreteres?

– Quin ha estat el resultat del seguiment i quines conclusions s’han obtingut des-
prés de 20 mesos, tenint en compte la reducció forçada de la mobilitat derivada de 
la crisi pandèmica?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2021
Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a protegir els veïns de la Torre de Cabdella (Pallars 
Jussà) afectats pels talls del subministrament elèctric d’Endesa
314-01881/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 9643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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: 
Des del passat 16 de març Endesa ha realitzat mes de 10 talls de llum a veïnes i 

veïns que, acollint-se al contracte de subministrament elèctric signat el 1927 entre 
Fecsa i l’Ajuntament de la Torre de Capdella. Les veïnes subjectes al Contracte de 
1927 defensen que l’IVA només s’ha d’aplicar sobre el preu real (preu establert pel 
Contracte de 1927), ja que sinó seria un impost confiscatori i totalment despropor-
cionat ja que el que Endesa està facturant a les veïnes és l’impost de l’IVA segons 
preu de mercat i no del Contracte.

Les veïnes en cap moment han deixat de pagar les factures del subministrament 
de la llum, però sí que van voler defensar els seus drets del Contracte, per això van 
començar a pagar les factures únicament respecte el consum i la part d’IVA que 
consideràvem procedent, via factures d’autoliquidació.

– Malgrat tot Endesa ha seguit sol·licitant el pagament de l’IVA sobre preu de 
mercat i ha procedit als talls de llum dels qui paguen l’IVA segons contracte. Da-
vant d’aquesta situació i per tal de protegir les veïnes i els veïns de la Vall Fosca, 
que pensa fer la Generalitat?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre gestions per 
a esclarir les amenaces de dos membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra a una periodista al barri de Ca n’Anglada, de Terrassa 
(Vallès Occidental), el 30 de juny de 2021
314-01882/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 9644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Arran de la notícia publicada a La Directa, sobre com dos membres de l’Arro 

dels Mossos d’Esquadra van ordenar el passat 30 de juny de juliol a la periodista 
Mireia Comes al Passeig 22 de Juliol del barri terrassenc de Can n’Anglada, a través 
d’amenaces, de sancionar-la amb la Llei Mordassa, a més de retreure-li que ja va 
ser detinguda per atemptat a l’autoritat anteriorment, delicte del qual va ser absolta.

– Quines gestions ha fet la conselleria per tal d’esclarir els fets?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la interposició 
de sancions als mossos d’esquadra que van amenaçar una periodista 
al barri de Ca n’Anglada, de Terrassa (Vallès Occidental), 
el 30 de juny del 2021
314-01883/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 9645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Arran de la notícia publicada a La Directa, sobre com dos membres de l’Arro 

dels Mossos d’Esquadra van ordenar el passat 30 de juny de juliol a la periodista 
Mireia Comes al Passeig 22 de Juliol del barri terrassenc de Can n’Anglada, a través 
d’amenaces, de sancionar-la amb la Llei Mordassa, a més de retreure-li que ja va 
ser detinguda per atemptat a l’autoritat anteriorment, delicte del qual va ser absolta.

– S’han interposat sancions contra els agents?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva posició 
en l’actuació dels mossos d’esquadra que van amenaçar una 
periodista al barri de Ca n’Anglada, de Terrassa (Vallès Occidental), 
el 30 de juny del 2021
314-01884/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 9646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Arran de la notícia publicada a La Directa, sobre com dos membres de l’Arro 

dels Mossos d’Esquadra van ordenar el passat 30 de juny de juliol a la periodista 
Mireia Comes al Passeig 22 de Juliol del barri terrassenc de Can n’Anglada, a través 
d’amenaces, de sancionar-la amb la Llei Mordassa, a més de retreure-li que ja va 
ser detinguda per atemptat a l’autoritat anteriorment, delicte del qual va ser absolta.

– Quina és la posició de la conselleria respecte a aquesta actuació?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per esclarir la causa de l’accident esdevingut el 17 de juny 
del 2021 a Vilanova i la Geltrú (Garraf) on va morir un bomber en acte 
de servei
314-01885/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 9815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

El passat 17 de juny el bomber Joan Lièbana del Cos de Bombers de la Genera-
litat de Catalunya va perdre la vida en acte de servei en un foc interior a Vilanova i 
la Geltrú. En Joan portava un equip de respiració autònom analògic i sense alarma 
d’home mort.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha emprès el Departament d’Interior per clarificar les causes 

d’aquest accident i evitar que pugui repetir-se?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de bombers que configuren habitualment una dotació per a intervenir 
en un foc interior i el nombre de bombers que configuraven 
la dotació que va intervenir en l’incendi on va morir un bomber 
en acte de servei el 17 de juny del 2021
314-01886/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 9816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

El passat 17 de juny el bomber Joan Lièbana del Cos de Bombers de la Genera-
litat de Catalunya va perdre la vida en acte de servei en un foc interior a Vilanova i 
la Geltrú. En Joan portava un equip de respiració autònom analògic i sense alarma 
d’home mort.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants bombers configuren habitualment una dotació de Bombers de la Gene-

ralitat per intervenir en un foc d’interior i quants bombers configuraven la dotació 
que va intervenir en l’incendi on va perdre la vida en Joan Lièbana?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equip de respiració 
autònoma que portava el bomber que va intervenir en l’incendi i va 
morir en acte de servei el 17 de juny del 2021 a Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)
314-01887/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 9817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

El passat 17 de juny el bomber Joan Lièbana del Cos de Bombers de la Genera-
litat de Catalunya va perdre la vida en acte de servei en un foc interior a Vilanova i 
la Geltrú. En Joan portava un equip de respiració autònom analògic i sense alarma 
d’home mort.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– De quin any era fabricat l’equip de respiració autònoma que portava el bomber 

Joan Lièbana i quina va ser la data de la darrera revisió del mateix?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substitució 
dels equips de respiració autònoma analògics per altres de digitals 
del Cos de Bombers de la Generalitat
314-01888/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 9818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

El passat 17 de juny el bomber Joan Lièbana del Cos de Bombers de la Genera-
litat de Catalunya va perdre la vida en acte de servei en un foc interior a Vilanova i 
la Geltrú. En Joan portava un equip de respiració autònom analògic i sense alarma 
d’home mort.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pensa el Govern de la Generalitat substituir de forma immediata tots els equips 

de respiració autònoma analògics del Cos de Bombers de la Generalitat per equips 
digitals?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
de pràctiques en foc d’interior que tenia el bomber mort en l’incendi 
esdevingut el 17 de juny del 2021 a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-01889/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 9819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

El passat 17 de juny el bomber Joan Lièbana del Cos de Bombers de la Genera-
litat de Catalunya va perdre la vida en acte de servei en un foc interior a Vilanova i 
la Geltrú. En Joan portava un equip de respiració autònom analògic i sense alarma 
d’home mort.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes hores de pràctiques en foc d’interior tenia el bomber Joan Lièbana?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de 
Bombers de la Generalitat disposa d’una avaluació de riscos laborals 
específica per als focs d’interior i per a la resta de serveis que han 
de dur a terme
314-01890/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 9820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

El passat 17 de juny el bomber Joan Lièbana del Cos de Bombers de la Genera-
litat de Catalunya va perdre la vida en acte de servei en un foc interior a Vilanova i 
la Geltrú. En Joan portava un equip de respiració autònom analògic i sense alarma 
d’home mort.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Disposa el Cos de Bombers de la Generalitat d’una avaluació de riscos laborals 

específica per als focs d’interior i per als diferents tipus de serveis en què actuen?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports rebuts 
del Fons Covid-19 de l’Estat destinats a cobrir el dèficit en l’àmbit 
de la salut el 2019 i el 2020
314-01891/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins imports del Fons Covid-19 rebuts de l’Estat es van destinar a cobrir el 

dèficit generat en l’àmbit de salut l’any 2019? I el 2020? Per quins conceptes?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’han destinat imports del Fons Covid-19 de l’Estat a cobrir 
el dèficit en l’àmbit de la salut el 2019 i el 2020
314-01892/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines raons van justificar la decisió de destinar imports del Fons Covid-19 

rebuts de l’Estat per cobrir el dèficit generat en l’àmbit de salut l’any 2019 i el 2020?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
de Salut podria haver fet amb contractacions pròpies les 
contractacions de personal signades amb Ferrovial
314-01893/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Tenia opció el Departament de Salut de realitzar les contractacions de personal 

signades amb l’empresa Ferrovial amb contractacions pròpies? En cas positiu, per 
què no es van fer?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper 
del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública en la 
no contractació de personal propi per a les funcions acordades amb 
Ferrovial
314-01894/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin va ser el paper del Departament de Polítiques Digitals i Administració 

Pública en la no contractació de personal propi per dur a terme les funcions acorda-
des amb l’empresa Ferrovial?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a protegir i restaurar el Monestir de Sant Pere 
de la Portella, de la Quar (Berguedà)
314-01895/13

FORMULACIÓ: ROCIO GARCIA PÉREZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Rocio Garcia Pérez, diputada, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parla-

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

El Monestir de Sant Pere de la Portella, situat en el terme municipal de la Quar, 
al Berguedà, fou declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, per la Generalitat de Ca-
talunya, l’any 2010. Tot feia pensar que aquesta declaració facilitaria la culmina-
ció d’una restauració començada, frenada, tornada a començar i no acabada. A dia 
d’avui, la situació del conjunt del Monestir és deplorable, i molt especialment tot 
l’entorn de l’antic claustre. Uns quants anys més d’abandonament pot suposar la con-
versió en runes de bona part del conjunt. Recordem que els seus orígens comencen 
l’any 997, i és a l’any 1035 quan es consagra l’església del Monestir, a partir de la 
qual es van engrandint i ampliant la seva influència sobre bona part de l’actual co-
marca del Berguedà, del Ripollès i part d’Osona.

Durant anys diferents personalitats i col·lectius han batallat per exigir una actua-
ció àmplia i global del conjunt monàstic per part de la Generalitat de Catalunya, la 
qual malgrat tractar-se d’un BCIN, no l’ha protegit ni restaurat com s’havia com-
promès.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quines són les previsions del Govern de la Generalitat pel que fa la protecció i 
restauració del Monestir de Sant Pere de la Portella (BCIN 2010), situat en el terme 
municipal de la Quar (Berguedà)?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2021
Rocio Garcia Pérez, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts destinats 
entre el 2015 i el 2020 a la preservació, adequació i millorament de 
les colònies industrials del Llobregat al Berguedà
314-01896/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

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

Al llarg del riu Llobregat, com al voltant d’altres rius catalans, hi ha un bon 
nombre de colònies industrials una part de les quals s’ubiquen a la comarca del Ber-
guedà.

Aquestes colònies feien la seva activitat industrial obtenint l’energia del riu i van 
suposar durant molts anys la principal font de riquesa de la zona, amb la creació de 
milers de llocs de treball en el sector tèxtil, fins que aquest va fer fallida i totes van 
entrar en un greu procés de decadència.

Algunes van lluitar per a preservar vida i activitat, altres busquen la rehabilita-
ció per a transformar-se en nous centres de treball i habitatge. Durant anys diversos 
ens com ajuntaments, consell comarcal, entitats públiques i privades van lluitar per 
aconseguir fons públics nacionals, estatals i europeus per a la preservació i recupe-
ració d’aquestes colònies, amb alguns èxits parcials.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins ajuts ha destinat la Generalitat de Catalunya per a la preservació, ade-

quació i millora de les colònies industrials, al llarg del riu Llobregat, a la comarca 
del Berguedà, entre els anys 2015 i 2020?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’òrgan que 
assumeix les funcions de l’Oficina per a la Millora de les Institucions 
d’Autogovern
314-01897/13

FORMULACIÓ: CRISTÒFOL GIMENO IGLESIAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada, Ferran Pe-

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

D’acord amb la reestructuració dels departaments de la Generalitat com a resul-
tat de la formació d’un nou Govern de la Generalitat, no sembla haver-hi un òrgan 
com l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, que en l’anterior le-
gislatura depenia del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin òrgan, individual o col·legiat, assumeix en el nou Govern de la Genera-

litat les funcions anteriorment desenvolupades per l’Oficina de Millora de les Insti-
tucions d’Autogovern?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
Cristòfol Gimeno Iglesias, Marta Moreta Rovira, Ferran Pedret i Santos, dipu-

tats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear 
un nou òrgan que assumeixi les funcions de l’Oficina per a la Millora 
de les Institucions d’Autogovern
314-01898/13

FORMULACIÓ: CRISTÒFOL GIMENO IGLESIAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada, Ferran Pe-

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

D’acord amb la reestructuració dels departaments de la Generalitat com a resul-
tat de la formació d’un nou Govern de la Generalitat, no sembla haver-hi un òrgan 
com l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, que en l’anterior le-
gislatura depenia del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En el supòsit que cap òrgan estigui assumint actualment les funcions pròpies 

de la desapareguda Oficina de Millora de les Institucions d’Autogovern, el Govern 
té previst crear un nou òrgan amb les mateixes o similars funcions?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
Cristòfol Gimeno Iglesias, Marta Moreta Rovira, Ferran Pedret i Santos, dipu-

tats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rellevància de les 
funcions de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-01899/13

FORMULACIÓ: CRISTÒFOL GIMENO IGLESIAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada, Ferran Pe-

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

D’acord amb la reestructuració dels departaments de la Generalitat com a resul-
tat de la formació d’un nou Govern de la Generalitat, no sembla haver-hi un òrgan 
com l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, que en l’anterior le-
gislatura depenia del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera l’actual Govern que les funcions desenvolupades per la desaparegu-

da Oficina de Millora de les Institucions d’Autogovern no són rellevants?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
Cristòfol Gimeno Iglesias, Marta Moreta Rovira, Ferran Pedret i Santos, dipu-

tats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius 
del tancament de l’empresa Dayco Automotive
314-01900/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius, amb la informació de què disposa el Govern, del tanca-

ment de Dayco Automotive?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses 
amb la direcció de l’empresa Dayco Automotive sobre la situació 
de la fàbrica i les propostes de futur
314-01901/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha parlat el Govern amb la direcció de Dayco Automotive de l’actual situació 

de la fàbrica i de possibles propostes i accions de futur?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses 
amb el comitè d’empresa de Dayco Automotive sobre la situació 
dels treballadors i llurs famílies
314-01902/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha parlat el Govern amb el Comitè d’Empresa de Dayco Automotive de la si-

tuació dels més de 80 treballadors i les seves famílies?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir la continuïtat de l’empresa Dayco Automotive 
a Sant Fruitós de Bages
314-01903/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té sobre la taula el Govern accions per intentar garantir la continuïtat de Dayco 

Automotive a Sant Fruitós de Bages? En cas afirmatiu, quines?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació 
de la indústria de l’automoció
314-01904/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parla-

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

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

l’automoció a Catalunya?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir els llocs de treball de l’empresa Dayco 
Automotive
314-01905/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previstes el Govern accions per garantir els llocs de treball dels més de 

80 treballadors de Dayco Automotive a Sant Fruitós de Bages? En cas afirmatiu, 
quines?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació 
de la fàbrica de components d’automoció de Dayco Automotive 
a Sant Fruitós de Bages
314-01906/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Govern de la situació en què es troba la fàbrica de compo-

nents d’automoció Dayco Automotive, de Sant Fruitós de Bages?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Pol Gibert Horcas, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius 
específics del Pla de xoc en polítiques d’ocupació
314-01907/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

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

El passat 1 de juliol el president Aragonès i el conseller Torrent van presentar pú-
blicament el «Pla de xoc en polítiques d’ocupació», destinat a millorar l’ocupabilitat 
de les persones més afectades per la crisi de la Covid-19.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els objectius específics d’aquest pla? Com se’n mesurarà el seu  

assoliment?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de beneficiaris del Pla de xoc en polítiques d’ocupació
314-01908/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

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

El passat 1 de juliol el president Aragonès i el conseller Torrent van presentar pú-
blicament el «Pla de xoc en polítiques d’ocupació», destinat a millorar l’ocupabilitat 
de les persones més afectades per la crisi de la Covid-19.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– A quants ciutadans i ciutadanes es preveu arribar amb aquest pla?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
col·laborar amb empreses privades en el Pla de xoc en polítiques 
d’ocupació
314-01909/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

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

El passat 1 de juliol el president Aragonès i el conseller Torrent van presentar pú-
blicament el «Pla de xoc en polítiques d’ocupació», destinat a millorar l’ocupabilitat 
de les persones més afectades per la crisi de la Covid-19.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es preveu la col·laboració amb empreses privades? De ser així, amb quines?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
del Pla de xoc en polítiques d’ocupació
314-01910/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

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

El passat 1 de juliol el president Aragonès i el conseller Torrent van presentar pú-
blicament el «Pla de xoc en polítiques d’ocupació», destinat a millorar l’ocupabilitat 
de les persones més afectades per la crisi de la Covid-19.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin serà el seu pressupost? Es demana detallar per partides i per ens executor.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fonts d’ingressos 
per a finançar el Pla de xoc en polítiques d’ocupació
314-01911/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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El passat 1 de juliol el president Aragonès i el conseller Torrent van presentar pú-
blicament el «Pla de xoc en polítiques d’ocupació», destinat a millorar l’ocupabilitat 
de les persones més afectades per la crisi de la Covid-19.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– De quines fonts d’ingressos es preveu finançar el pla?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té dels casos de persones 
que han trobat feina i alhora han rebut missatges per a renovar la 
demanda d’ocupació
314-01912/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

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

Hem tingut coneixement que, en els passats mesos, alguns usuaris del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya han rebut missatges per renovar la seva demanda 
d’ocupació malgrat ja haver trobat feina.

Segons la normativa vigent actualment, l’alta a la Seguretat Social (tant al règim 
general com al RETA) implica una baixa d’ofici com a persona demandant d’ocu-
pació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el SOC d’aquests casos?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
de comprovació de l’alta dels demandants d’ocupació
314-01913/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

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

Hem tingut coneixement que, en els passats mesos, alguns usuaris del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya han rebut missatges per renovar la seva demanda 
d’ocupació malgrat ja haver trobat feina.

Segons la normativa vigent actualment, l’alta a la Seguretat Social (tant al règim 
general com al RETA) implica una baixa d’ofici com a persona demandant d’ocu-
pació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el procediment de comprovació d’alta de les persones demandants 
d’ocupació?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els demandants 
d’ocupació consten en les estadístiques oficials de desocupació
314-01914/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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

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

Hem tingut coneixement que, en els passats mesos, alguns usuaris del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya han rebut missatges per renovar la seva demanda 
d’ocupació malgrat ja haver trobat feina.

Segons la normativa vigent actualment, l’alta a la Seguretat Social (tant al règim 
general com al RETA) implica una baixa d’ofici com a persona demandant d’ocu-
pació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Totes les persones inscrites com a demandants d’ocupació consten a les esta-

dístiques oficials d’atur?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pràctiques 
paramilitars de l’escola d’estiu de la Societat d’Estudis Militars
314-01915/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, 

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, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Entre el divendres 18 i el diumenge 20 de juny, l’anomenada Societat d’Estudis 
Militars (SEM) va realitzar la segona Escola d’Estiu, consistent en la realització de 
diversos exercicis paramilitars. Segons es desprèn de la informació oberta del propi 
SEM, l’esdeveniment es realitzava per segona vegada i el seu èxit de participació 
augura la seva consolidació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Té coneixement el Departament d’Interior d’aquesta pràctica? En cas afirmatiu, 
quin és el capteniment al respecte? En cas negatiu, pensa el Departament d’Interior 
impulsar alguna investigació al respecte?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Ramon Espadaler Parcerisas, Esther 

Niubó Cidoncha, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’entrenament 
militar és una pràctica pròpia d’una escola d’estiu
314-01916/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, 

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, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Entre el divendres 18 i el diumenge 20 de juny, l’anomenada Societat d’Estudis 
Militars (SEM) va realitzar la segona Escola d’Estiu, consistent en la realització de 
diversos exercicis paramilitars. Segons es desprèn de la informació oberta del propi 
SEM, l’esdeveniment es realitzava per segona vegada i el seu èxit de participació 
augura la seva consolidació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern de la Generalitat que l’entrenament de caire militar és una 

matèria pròpia d’una Escola d’Estiu?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Ramon Espadaler Parcerisas, Esther 

Niubó Cidoncha, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
de Drets Socials coneix la possible participació de menors en 
l’escola d’estiu de la Societat d’Estudis Militars
314-01917/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, 

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, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Entre el divendres 18 i el diumenge 20 de juny, l’anomenada Societat d’Estudis 
Militars (SEM) va realitzar la segona Escola d’Estiu, consistent en la realització de 
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diversos exercicis paramilitars. Segons es desprèn de la informació oberta del propi 
SEM, l’esdeveniment es realitzava per segona vegada i el seu èxit de participació 
augura la seva consolidació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Departament de Drets Socials de la possible participació de 

menors en aquesta Escola d’Estiu?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Ramon Espadaler Parcerisas, Esther 

Niubó Cidoncha, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
davant la possible participació de menors en les pràctiques militars 
de l’escola d’estiu de la Societat d’Estudis Militars
314-01918/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, 

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, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Entre el divendres 18 i el diumenge 20 de juny, l’anomenada Societat d’Estudis 
Militars (SEM) va realitzar la segona Escola d’Estiu, consistent en la realització de 
diversos exercicis paramilitars. Segons es desprèn de la informació oberta del propi 
SEM, l’esdeveniment es realitzava per segona vegada i el seu èxit de participació 
augura la seva consolidació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En cas que hi hagin participat persones menors d’edat, quina actuació o actua-

cions preveu impulsar la Direcció General d’Infància i Adolescència?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Ramon Espadaler Parcerisas, Esther 

Niubó Cidoncha, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració que 
el Departament d’Educació fa de l’escola d’estiu de la Societat 
d’Estudis Militars
314-01919/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, 

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
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Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Entre el divendres 18 i el diumenge 20 de juny, l’anomenada Societat d’Estudis 
Militars (SEM) va realitzar la segona Escola d’Estiu, consistent en la realització de 
diversos exercicis paramilitars. Segons es desprèn de la informació oberta del propi 
SEM, l’esdeveniment es realitzava per segona vegada i el seu èxit de participació 
augura la seva consolidació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Departament d’Educació respecte l’esmentada Escola 

d’Estiu?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Ramon Espadaler Parcerisas, Esther 

Niubó Cidoncha, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament 
públic de la Societat d’Estudis Militars
314-01920/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, 

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, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Entre el divendres 18 i el diumenge 20 de juny, l’anomenada Societat d’Estudis 
Militars (SEM) va realitzar la segona Escola d’Estiu, consistent en la realització de 
diversos exercicis paramilitars. Segons es desprèn de la informació oberta del propi 
SEM, l’esdeveniment es realitzava per segona vegada i el seu èxit de participació 
augura la seva consolidació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Consta al Govern que la Societat d’Estudis Militars rebi algun tipus de finan-

çament públic?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Ramon Espadaler Parcerisas, Esther 

Niubó Cidoncha, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la progressió 
de l’afectació de la vespa velutina
314-01921/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, 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.

És ben coneguda l’arribada de la Vespa velutina nigrithorax a principis dels anys 
2000 a Europa, creuant els pirineus al voltant del 2010. El primer albirament a Ca-
talunya va ser l’any 2012 a Girona, i s’han procurat estratègies de control de la po-
blació des de llavors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Es té coneixement de quina ha estat la progressió de l’afectació de la vespa 

velutina?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’avisos 
rebuts de la presència de la vespa velutina els darrers cinc anys
314-01922/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, 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.

És ben coneguda l’arribada de la Vespa velutina nigrithorax a principis dels anys 
2000 a Europa, creuant els pirineus al voltant del 2010. El primer albirament a Ca-
talunya va ser l’any 2012 a Girona, i s’han procurat estratègies de control de la po-
blació des de llavors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants avisos s’han rebut de presència d’aquesta espècie en els últims 5 anys? 

Es demana detallar per anys i comarques.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de picades de vespa velutina els darrers cinc anys
314-01923/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, 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.

És ben coneguda l’arribada de la Vespa velutina nigrithorax a principis dels anys 
2000 a Europa, creuant els pirineus al voltant del 2010. El primer albirament a Ca-
talunya va ser l’any 2012 a Girona, i s’han procurat estratègies de control de la po-
blació des de llavors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants casos de picades a persones s’han detectat en els últims 5 anys? Es de-

mana detallar per anys i comarques.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte econòmic 
de la vespa velutina en l’apicultura i l’agricultura
314-01924/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, 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.

És ben coneguda l’arribada de la Vespa velutina nigrithorax a principis dels anys 
2000 a Europa, creuant els pirineus al voltant del 2010. El primer albirament a Ca-
talunya va ser l’any 2012 a Girona, i s’han procurat estratègies de control de la po-
blació des de llavors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’impacte econòmic que es calcula sobre l’apicultura i l’agricultura per 

l’aparició i extensió d’aquesta espècie?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol del 2019 
per a fer front a la vespa velutina
314-01925/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, 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.

És ben coneguda l’arribada de la Vespa velutina nigrithorax a principis dels anys 
2000 a Europa, creuant els pirineus al voltant del 2010. El primer albirament a Ca-
talunya va ser l’any 2012 a Girona, i s’han procurat estratègies de control de la po-
blació des de llavors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern de la Generalitat que el protocol del 2019 per fer-hi front 

és suficient?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment dels 
efectius destinats a evitar els robatoris durant la collita de l’avellana 
i l’ametlla del 2019 ençà
314-01926/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

En la sessió de 30 de juny de 2020, la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació del Parlament va aprovar la resolució 834/XII, que instava al Govern 
a mantenir el reforç dels efectius destinats al programa operatiu específic durant la 
temporada de la campanya de recollida de l’avellana i l’ametlla i a estudiar i refor-
çar els mecanismes que permetin augmentar la vigilància sobre la traçabilitat del 
producte.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quina mesura s’han incrementat els efectius destinats a evitar els robatoris 

durant la campanya de recollida de l’avellana i l’ametlla? Es demana quantificar les 
dades corresponents a les anualitats 2019, 2020 i 2021.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions 
de l’estudi dels mecanismes per a augmentar la vigilància sobre 
la traçabilitat de les avellanes i les ametlles
314-01927/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

En la sessió de 30 de juny de 2020, la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació del Parlament va aprovar la resolució 834/XII, que instava al Govern 
a mantenir el reforç dels efectius destinats al programa operatiu específic durant la 
temporada de la campanya de recollida de l’avellana i l’ametlla i a estudiar i refor-
çar els mecanismes que permetin augmentar la vigilància sobre la traçabilitat del 
producte.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A quines conclusions ha arribat l’estudi dels mecanismes que permetin aug-

mentar la vigilància sobre la traçabilitat del producte?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’aplicació 
de les conclusions de l’estudi de traçabilitat de les avellanes 
i les ametlles
314-01928/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

En la sessió de 30 de juny de 2020, la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació del Parlament va aprovar la resolució 834/XII, que instava al Govern 
a mantenir el reforç dels efectius destinats al programa operatiu específic durant la 
temporada de la campanya de recollida de l’avellana i l’ametlla i a estudiar i refor-
çar els mecanismes que permetin augmentar la vigilància sobre la traçabilitat del 
producte.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En cas d’haver arribat a conclusions i recomanacions quin és el seu grau d’im-

plementació en la present anualitat 2021?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla 
pilot de regadiu de suport als espais naturals protegits 
de Bellmunt-Almenara, Plans de Sió, Anglesola-Vilagrassa 
i els Secans de Belianes-Preixana
314-01929/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Par-

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

El «Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals 
protegits de la plana de Lleida», aprovat a l’Acord de Govern GOV/185/2010, con-
templa diverses mesures de protecció i control de les poblacions d’aus, altra fauna 
i la flora pròpia de la zona; així com la compatibilitat amb l’activitat humana de la 
zona.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– A l’esmentat Pla Especial es contempla la possibilitat de fer un pla pilot de re-

gadiu de suport als Espais Naturals Protegits de Bellmunt-Almenara, Plans de Sió, 
Anglesola-Vilagrassa i els Secans de Belianes-Preixana. S’ha fet cap d’ells? En cas 
afirmatiu, quines han estat les seves conclusions?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, Sílvia Romero Galera, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació 
del resultat de l’aplicació del Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge dels espais naturals protegits de la plana 
de Lleida i del Pla de gestió
314-01930/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Par-

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

El «Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals 
protegits de la plana de Lleida», aprovat a l’Acord de Govern GOV/185/2010, con-
templa diverses mesures de protecció i control de les poblacions d’aus, altra fauna 
i la flora pròpia de la zona; així com la compatibilitat amb l’activitat humana de la 
zona.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
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– S’han avaluat els resultats de l’aplicació del Pla Especial i del Pla de Gestió en 
els últims 10 anys? Quin ha estat l’efecte en les poblacions d’aus pròpies de la Plana 
de Lleida?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, Sílvia Romero Galera, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts 
sol·licitats per al millorament dels hàbitats esteparis de la xarxa 
Natura 2000 vinculats al contracte global d’explotació
314-01931/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quantes sol·licituds d’ajuts per la «Millora dels hàbitats esteparis de la xarxa 

Natura 2000» vinculats al Contracte Global d’Explotació s’han rebut durant la dura-
ció de l’actual Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020? Es demana detallar 
per any i espai natural protegit.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, Sílvia Romero Galera, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels ajuts 
per al millorament dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000 
vinculats al contracte global d’explotació
314-01932/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quina despesa ha suposat la línia d’ajuts per la «Millora dels hàbitats esteparis 

de la xarxa Natura 2000» vinculats al Contracte Global d’Explotació durant la dura-
ció de l’actual Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020? Es demana detallar 
per any i espai natural protegit.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, Sílvia Romero Galera, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
corresponent als ajuts per al millorament dels hàbitats esteparis 
de la xarxa Natura 2000 vinculats al contracte global d’explotació
314-01933/13

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin era el pressupost vinculat a la línia d’ajuts per la «Millora dels hàbitats es-

teparis de la xarxa Natura 2000» vinculats al Contracte Global d’Explotació durant 
la duració de l’actual Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020? Es demana 
detallar per any.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2021
Rosa Maria Ibarra Ollé, Sílvia Romero Galera, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració de 
nul·litat de la modificació del Pla parcial urbanístic del sector Sur-42, 
de Lleida (Segrià)
314-01934/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 10007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

L’Ajuntament de Lleida ha aprovat un projecte d’urbanització i de millora vià-
ria derivada de la Modificació del Pla parcial urbanístic del sector SUR-42 «Torre 
Salses». Aquest projecte suposa la urbanització d’un espai exterior al nucli urbà de 
Lleida per ubicar una àrea comercial i d’oci d’uns 56.000 metres quadrats, modifi-
cació de l’ordenació en territori urbà que comporta un creixement urbanístic de gran 
incidència en la gestió de residus i en la depuració de les aigües residuals derivades 
del seu desenvolupament, així com d’increment en la mobilitat de vehicles i d’emis-
sions de CO2 (calculat en l’ordre d’unes 14.400 TCO2/any), tot plegat en un sòl que, 
segons el Mapa urbanístic de Catalunya, no té la declaració d’urbà. Com va recollir 
la pròpia OTAAA del Departament de Territori en informe de 2016, «El principal 
impacte ambiental que es deriva de la modificació és l’increment el consum d’ener-
gia i l’emissió de gasos amb efecte hivernacle, associats a l’augment del número 
d’habitatges resultat de la Modificació citada i, sobretot, pels canvis en el sostre des-
tinat a usos terciaris, logístics i comercials».

No obstant això, aquesta aprovació, feta a l’octubre de 2018, va incomplir amb 
la normativa preceptiva, donat que, d’acord amb la Llei 21/2013, 9 desembre, d’ava-
luació ambiental (derivada de la Directiva europea 2001/42/CE), l’expedient hauria 
d’haver inclòs una avaluació ambiental estratègica que no s’ha fet. En conseqüència, 
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d’acord amb la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Adminis-
tracions Públiques, l’adopció, aprovació i autorització del Pla esdevé nul i sense cap 
validesa.

A això s’afegeix el rebuig que genera aquest projecte entre els municipis del Se-
grià, especialment per la seva incidència perjudicial en les polítiques de defensa del 
petit i mitjà comerç i de vertebració i dinamització dels espais dins dels nuclis ur-
bans, així com pel greuge que suposa en la paralització d’altres projectes de gran 
demanda ciutadana com el desenvolupament del Pla Estació de Lleida, que inclouria 
una dinamització comercial, d’oficines i habitatges que sumaria amb el centre de la 
ciutat de Lleida i el guany d’espais verds, de mobilitat sostenible i recosiria els bar-
ris de banda i banda de les vies de tren. Tot això a banda de la vinculació del fons 
d’inversió promotor del projecte amb territoris considerats paradisos fiscals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que cal considerar la declaració de nul·litat de la dita mo-

dificació i, alhora, la incoació dels corresponents expedients sancionadors a les res-
ponsables d’aquesta tramitació irregular?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suspensió de 
l’execució del projecte del Pla parcial urbanístic Sur-42 de manera 
provisional i preventiva
314-01935/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 10008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

L’Ajuntament de Lleida ha aprovat un projecte d’urbanització i de millora vià-
ria derivada de la Modificació del Pla parcial urbanístic del sector SUR-42 «Torre 
Salses». Aquest projecte suposa la urbanització d’un espai exterior al nucli urbà de 
Lleida per ubicar una àrea comercial i d’oci d’uns 56.000 metres quadrats, modifi-
cació de l’ordenació en territori urbà que comporta un creixement urbanístic de gran 
incidència en la gestió de residus i en la depuració de les aigües residuals derivades 
del seu desenvolupament, així com d’increment en la mobilitat de vehicles i d’emis-
sions de CO2(calculat en l’ordre d’unes 14.400 TCO2/any), tot plegat en un sòl que, 
segons el Mapa urbanístic de Catalunya, no té la declaració d’urbà. Com va recollir 
la pròpia OTAAA del Departament de Territori en informe de 2016, «El principal 
impacte ambiental que es deriva de la modificació és l’increment el consum d’ener-
gia i l’emissió de gasos amb efecte hivernacle, associats a l’augment del número 
d’habitatges resultat de la Modificació citada i, sobretot, pels canvis en el sostre des-
tinat a usos terciaris, logístics i comercials».

No obstant això, aquesta aprovació, feta a l’octubre de 2018, va incomplir amb 
la normativa preceptiva, donat que, d’acord amb la Llei 21/2013, 9 desembre, d’ava-
luació ambiental (derivada de la Directiva europea 2001/42/CE), l’expedient hauria 
d’haver inclòs una avaluació ambiental estratègica que no s’ha fet. En conseqüència, 
d’acord amb la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Adminis-
tracions Públiques, l’adopció, aprovació i autorització del Pla esdevé nul i sense cap 
validesa.
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A això s’afegeix el rebuig que genera aquest projecte entre els municipis del Se-
grià, especialment per la seva incidència perjudicial en les polítiques de defensa del 
petit i mitjà comerç i de vertebració i dinamització dels espais dins dels nuclis ur-
bans, així com pel greuge que suposa en la paralització d’altres projectes de gran 
demanda ciutadana com el desenvolupament del Pla Estació de Lleida, que inclouria 
una dinamització comercial, d’oficines i habitatges que sumaria amb el centre de la 
ciutat de Lleida i el guany d’espais verds, de mobilitat sostenible i recosiria els bar-
ris de banda i banda de les vies de tren. Tot això a banda de la vinculació del fons 
d’inversió promotor del projecte amb territoris considerats paradisos fiscals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Govern que correspon procedir a la suspensió de l’execució del projecte 

i la paralització dels tràmits d’aprovació de la reparcel·lació i d’urbanització del Pla 
Parcial SUR-42 de forma provisional i preventiva?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la 
modificació del Pla parcial urbanístic del sector Sur-42, de Lleida 
(Segrià), prosperi sense haver efectuat una avaluació ambiental 
estratègica
314-01936/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 10009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

L’Ajuntament de Lleida ha aprovat un projecte d’urbanització i de millora vià-
ria derivada de la Modificació del Pla parcial urbanístic del sector SUR-42 «Torre 
Salses». Aquest projecte suposa la urbanització d’un espai exterior al nucli urbà de 
Lleida per ubicar una àrea comercial i d’oci d’uns 56.000 metres quadrats, modifi-
cació de l’ordenació en territori urbà que comporta un creixement urbanístic de gran 
incidència en la gestió de residus i en la depuració de les aigües residuals derivades 
del seu desenvolupament, així com d’increment en la mobilitat de vehicles i d’emis-
sions de CO2 (calculat en l’ordre d’unes 14.400 TCO2/any), tot plegat en un sòl que, 
segons el Mapa urbanístic de Catalunya, no té la declaració d’urbà. Com va recollir 
la pròpia OTAAA del Departament de Territori en informe de 2016, «El principal 
impacte ambiental que es deriva de la modificació és l’increment el consum d’ener-
gia i l’emissió de gasos amb efecte hivernacle, associats a l’augment del número 
d’habitatges resultat de la Modificació citada i, sobretot, pels canvis en el sostre des-
tinat a usos terciaris, logístics i comercials».

No obstant això, aquesta aprovació, feta a l’octubre de 2018, va incomplir amb la 
normativa preceptiva, donat que, d’acord amb la Llei 21/2013, 9 desembre, d’avaluació 
ambiental (derivada de la Directiva europea 2001/42/CE), l’expedient hauria d’haver 
inclòs una avaluació ambiental estratègica que no s’ha fet. En conseqüència, d’acord 
amb la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, l’adopció, aprovació i autorització del Pla esdevé nul i sense cap validesa.

A això s’afegeix el rebuig que genera aquest projecte entre els municipis del Se-
grià, especialment per la seva incidència perjudicial en les polítiques de defensa del 
petit i mitjà comerç i de vertebració i dinamització dels espais dins dels nuclis ur-
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bans, així com pel greuge que suposa en la paralització d’altres projectes de gran 
demanda ciutadana com el desenvolupament del Pla Estació de Lleida, que inclouria 
una dinamització comercial, d’oficines i habitatges que sumaria amb el centre de la 
ciutat de Lleida i el guany d’espais verds, de mobilitat sostenible i recosiria els bar-
ris de banda i banda de les vies de tren. Tot això a banda de la vinculació del fons 
d’inversió promotor del projecte amb territoris considerats paradisos fiscals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració en fa el Govern del fet que la dita modificació del planejament 

urbanístic prosperi sense haver efectuat una avaluació ambiental estratègica, d’acord 
amb la Llei 21/2013, i més considerant que aquesta avaluació tampoc es va sotmetre 
ni Pla general de Lleida, ni el Pla parcial urbanístic aprovat el 2004?

– Considera el Govern que, a la vista de l’entitat de l’impacte ambiental del pro-
jecte, és procedent realitzar l’avaluació ambiental estratègica?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix 
del projecte urbanístic Torre Salses, de Lleida (Segrià), 
amb les polítiques de defensa del comerç de proximitat
314-01937/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 10010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

L’Ajuntament de Lleida ha aprovat un projecte d’urbanització i de millora vià-
ria derivada de la Modificació del Pla parcial urbanístic del sector SUR-42 «Torre 
Salses». Aquest projecte suposa la urbanització d’un espai exterior al nucli urbà de 
Lleida per ubicar una àrea comercial i d’oci d’uns 56.000 metres quadrats, modifi-
cació de l’ordenació en territori urbà que comporta un creixement urbanístic de gran 
incidència en la gestió de residus i en la depuració de les aigües residuals derivades 
del seu desenvolupament, així com d’increment en la mobilitat de vehicles i d’emis-
sions de CO2 (calculat en l’ordre d’unes 14.400 TCO2/any), tot plegat en un sòl que, 
segons el Mapa urbanístic de Catalunya, no té la declaració d’urbà. Com va recollir 
la pròpia OTAAA del Departament de Territori en informe de 2016, «El principal 
impacte ambiental que es deriva de la modificació és l’increment el consum d’ener-
gia i l’emissió de gasos amb efecte hivernacle, associats a l’augment del número 
d’habitatges resultat de la Modificació citada i, sobretot, pels canvis en el sostre des-
tinat a usos terciaris, logístics i comercials».

No obstant això, aquesta aprovació, feta a l’octubre de 2018, va incomplir amb 
la normativa preceptiva, donat que, d’acord amb la Llei 21/2013, 9 desembre, d’ava-
luació ambiental (derivada de la Directiva europea 2001/42/CE), l’expedient hauria 
d’haver inclòs una avaluació ambiental estratègica que no s’ha fet. En conseqüència, 
d’acord amb la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Adminis-
tracions Públiques, l’adopció, aprovació i autorització del Pla esdevé nul i sense cap 
validesa.

A això s’afegeix el rebuig que genera aquest projecte entre els municipis del Se-
grià, especialment per la seva incidència perjudicial en les polítiques de defensa del 
petit i mitjà comerç i de vertebració i dinamització dels espais dins dels nuclis ur-
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bans, així com pel greuge que suposa en la paralització d’altres projectes de gran 
demanda ciutadana com el desenvolupament del Pla Estació de Lleida, que inclouria 
una dinamització comercial, d’oficines i habitatges que sumaria amb el centre de la 
ciutat de Lleida i el guany d’espais verds, de mobilitat sostenible i recosiria els bar-
ris de banda i banda de les vies de tren. Tot això a banda de la vinculació del fons 
d’inversió promotor del projecte amb territoris considerats paradisos fiscals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració en fa el Govern de Catalunya del projecte Torre Salses? Molt 

especialment, com encaixa en les polítiques de defensa del comerç de proximitat i 
la revitalització dels barris i de cohesió urbanística, econòmica, comercial i residen-
cial dels barris?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les dades d’audiència de TV3 al Baix Llobregat
325-00036/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta per escrit.

A la darrera Comissió de Control el director de TV3 va afirmar, en resposta a 
una pregunta oral d’aquest grup parlamentari, que disposava de les dades d’audièn-
cia de la comarca del Baix Llobregat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’evolució de les dades d’audiència de TV3 a la comarca del 

Baix Llobregat?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA; Rocio Garcia Pérez, diputada, 

GP PSC-Units
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3.27.15. Preguntes per escrit 130

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els municipis del Baix Llobregat amb una audiència de TV3 
més elevada
325-00037/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta per escrit.

A la darrera Comissió de Control el director de TV3 va afirmar, en resposta a 
una pregunta oral d’aquest grup parlamentari, que disposava de les dades d’audièn-
cia de la comarca del Baix Llobregat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– En quins municipis de la comarca del Baix Llobregat hi ha una major audièn-

cia de TV3?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA; Rocio Garcia Pérez, diputada, 

GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el perfil de l’audiència de TV3 al Baix Llobregat
325-00038/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament 
del Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta per escrit.

A la darrera Comissió de Control el director de TV3 va afirmar, en resposta a 
una pregunta oral d’aquest grup parlamentari, que disposava de les dades d’audièn-
cia de la comarca del Baix Llobregat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el perfil de l’audiència de TV3 del municipis del Baix Llobregat?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA; Rocio Garcia Pérez, diputada, 

GP PSC-Units
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20 de juliol de 2021

3.27.15. Preguntes per escrit 131 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les comarques que tenen els índexs d’audiència de TV3 més 
elevats
325-00039/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta per escrit.

A la darrera Comissió de Control el director de TV3 va afirmar, en resposta a 
una pregunta oral d’aquest grup parlamentari, que disposava de les dades d’audièn-
cia de la comarca del Baix Llobregat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quines comarques (o unitats territorials en què s’obtinguin les dades d’audièn-

cies de TV3 a Catalunya) tenen els índexs d’audiència més alts de tot Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA; Rocio Garcia Pérez, diputada, 

GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les comarques que tenen els índexs d’audiència de TV3 més 
baixos
325-00040/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quines comarques (o unitats territorials en què s’obtinguin les dades d’audièn-

cies de TV3 a Catalunya) tenen els índexs d’audiència més baixos de tot Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA; Rocio Garcia Pérez, diputada, 

GP PSC-Units
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20 de juliol de 2021

3.27.15. Preguntes per escrit 132

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les línies estratègiques per a incrementar l’audiència de TV3 a 
les comarques amb els índexs d’audiència més baixos
325-00041/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament 
del Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta per 
escrit.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quines línies estratègiques s’han marcat des de la direcció del mitjà per acon-

seguir més audiència a les comarques (o unitats territorials en què s’obtinguin les 
dades d’audiències de TV3 a Catalunya) amb índexs d’audiència més baixos?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA; Rocio Garcia Pérez, diputada, 

GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’audiència de TV3 a les diverses comarques 
durant els darrers deu anys
325-00042/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’evolució de l’audiència a les comarques (o unitats territo-

rials en què s’obtinguin les dades d’audiències de TV3 a Catalunya) durant aquests  
darrers 10 anys?

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA; Rocio Garcia Pérez, diputada, 

GP PSC-Units
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	Resposta del Govern
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	314-00769/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de recursos residencials per a dones en situació de violència masclista i els fills a càrrec acollits al programa d’atenció i recuperació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la p
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de recursos residencials per a dones en situació de violència masclista i els fills a càrrec acollits al programa d’atenció i recuperació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la p
	314-00771/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que reben les dones en situació de violència masclista i els fills a càrrec de la xarxa d’atenció i recuperació de dones en situació de violència masclista del Departament de Treball, Afers Socials 
	314-00772/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’ocupació dels centres penitenciaris i de justícia juvenil
	314-00773/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels centres penitenciaris i de justícia juvenil
	314-00774/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de la plantilla dels centres penitenciaris i de justícia juvenil que supera els cinquanta anys
	314-00775/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de la plantilla dels centres penitenciaris i de justícia juvenil que supera els cinquanta cinc anys
	314-00776/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’interins en la plantilla dels centres penitenciaris i de justícia juvenil
	314-00777/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’interins a l’àrea de vigilància dels centres penitenciaris
	314-00778/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’interins a l’àrea de tractament dels centres penitenciaris
	314-00779/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de temps que estan els interins als centres penitenciaris i de justícia juvenil
	314-00780/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de la interinitat del personal dels serveis penitenciaris i de justícia juvenil
	314-00781/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’absentisme laboral als centres penitenciaris i de justícia juvenil
	314-00782/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes laborals per malaltia professional als centres penitenciaris i de justícia juvenil
	314-00783/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de jubilacions en la plantilla dels centres penitenciaris i de justícia juvenil els pròxims deu anys
	314-00784/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Departament de Justícia amb relació a la cobertura de les places vacants per jubilació els pròxims deu anys
	314-00785/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un pla de jubilacions anticipades per als professionals dels centres penitenciaris
	314-00786/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un pla de jubilacions anticipades per als professionals dels centres de justícia juvenil
	314-00787/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la segona activitat dels professionals de l’àmbit penitenciari
	314-00788/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un projecte per a facilitar la segona activitat als professionals de la justícia juvenil
	314-00789/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de l’àmbit penitenciari que ha sol·licitat la segona activitat els darrers quatre anys
	314-00790/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de segona activitat dels professionals de l’àmbit penitenciari a les oficines del Departament de Justícia
	314-00791/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocar oposicions del grup B per a comandaments intermedis dels centres penitenciaris
	314-00792/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en funcionament de la vigilància preventiva amb drons de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
	314-00898/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat adoptades a la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
	314-00899/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del restabliment del servei de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
	314-00900/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’integrar la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur en el Pla de rodalia de Lleida
	314-00901/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’ordenar als Mossos d’Esquadra que facin identificacions preventives a persones que van a manifestacions
	314-00924/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un informe jurídic relatiu a la legalitat de les identificacions preventives de persones que van a manifestacions
	314-00925/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre les identificacions preventives de persones que van a manifestacions i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans
	314-00926/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la legalitat respecte als drets humans pel Departament d’Interior
	314-00927/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de les identificacions preventives que fan el Mossos d’Esquadra
	314-00928/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament de les dades derivades de les identificacions preventives que fan els Mossos d’Esquadra
	314-00929/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap ordre, circular o protocol amb relació a les identificacions preventives que fan els Mossos d’Esquadra
	314-00930/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’identificacions preventives fetes pels Mossos d’Esquadra del 2017 ençà
	314-00931/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’ordenar que s’enregistrin imatges de les persones identificades quan van a manifestacions
	314-00933/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap ordre, circular o protocol amb relació als enregistraments en vídeo d’imatges de les persones identificades quan van a manifestacions
	314-00934/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha elaborat cap informe jurídic relatiu a la legalitat d’enregistrar imatges de les persones identificades quan van a manifestacions
	314-00935/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament de les dades dels enregistraments de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra
	314-00936/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de les dades dels enregistraments de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra
	314-00937/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’enregistrament de manifestacions i el respecte al dret a la integritat física i la intimitat
	314-00939/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’enregistrament de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra i el respecte al dret a la integritat física i la intimitat
	314-00940/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut de la sol·licitud per a enregistrar vídeos de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra
	314-00941/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a l’enregistrament i per a l’ús, el tractament i la custòdia dels enregistraments de les persones identificades preventivament pels Mossos d’Esquadra
	314-00945/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols respecte a la presa de fotografies pels Mossos d’Esquadra en les manifestacions
	314-00946/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’enregistrament de vídeos de les persones identificades preventivament i el respecte al dret a la integritat física i a la intimitat
	314-00947/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa a les manifestacions que han d’ésser enregistrades
	314-00948/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió relativa a les manifestacions de les quals s’han de prendre fotografies
	314-00949/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de la proporcionalitat, la legalitat i el respecte dels drets humans en les actuacions dels Mossos d’Esquadra en les manifestacions
	314-00950/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Departament de Territori i Sostenibilitat encarrega l’execució d’una rotonda urbana contravenint al Pla d’ordenació urbanística municipal de Tremp (Pallars Jussà)
	314-00952/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’esmena del projecte de millora del nus a la carretera C-13, PK 87+126, al pas per Tremp (Pallars Jussà)
	314-00953/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desconeixement de les modificacions del projecte de millora del nus a la carretera C-13, PK 87+126, al pas per Tremp (Pallars Jussà)
	314-00954/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos d’acollida per a les dones en situació de violència masclista
	314-01106/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de demandants de feines relacionades amb la cura el 2019 i el 2020
	314-01128/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords aprovats per la Taula de Ciutadania i Immigració el 2019 i 2020 que han estat aplicats
	314-01185/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes impulsades per la Taula de Ciutadania i Immigració el 2019 i 2020
	314-01186/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència de reunions de la Taula de Ciutadania i Immigració
	314-01187/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost assignat a la Taula de Ciutadania i Immigració
	314-01188/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta i les accions amb relació a la declaració de la Taula de Ciutadania Immigració pel que fa al manteniment de la regularitat administrativa dels joves migrats sols entre 18 i 21 anys
	314-01189/13
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients que el Departament de Treball i Empresa ha obert a l’empresa Ampans Medi Ambient per l’incompliment d’alguna normativa
	314-01509/13
	Resposta del Govern

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a rebaixar la ràtio d’usuaris per tècnic de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-01569/13
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a millorar les ràtios d’usuaris per tècnic de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-01571/13
	Resposta del Govern
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports rebuts del Fons Covid-19 de l’Estat destinats a cobrir el dèficit en l’àmbit de la salut el 2019 i el 2020
	314-01891/13
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han destinat imports del Fons Covid-19 de l’Estat a cobrir el dèficit en l’àmbit de la salut el 2019 i el 2020
	314-01892/13
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut podria haver fet amb contractacions pròpies les contractacions de personal signades amb Ferrovial
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	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública en la no contractació de personal propi per a les funcions acordades amb Ferrovial
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a protegir i restaurar el Monestir de Sant Pere de la Portella, de la Quar (Berguedà)
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del tancament de l’empresa Dayco Automotive
	314-01900/13
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb la direcció de l’empresa Dayco Automotive sobre la situació de la fàbrica i les propostes de futur
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